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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Nationale Vereniging de Zonnebloem is de
landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet
voor het welzijn van mensen met een fysieke
beperking door leeftijd, ziekte of handicap.
Door huisbezoek en het organiseren van
aangepaste activiteiten en vakanties wil de
Zonnebloem het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit
van het leven. Ruim 620.000 ondersteunende
leden en donateurs maken het aanbod financieel mogelijk. Met ruim 40.000 vrijwilligers is
de Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.
Voor de afdeling Nijmegen - Centrum is het
bestuur op zoek naar
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS en
BESTUURSLEDEN
Wat gaat u doen?
• het regelmatig bezoeken van een of meer
mensen met een fysieke beperking voor een
goed gesprek en een luisterend oor
• samen met een zieke of gehandicapte iets
leuks ondernemen, zoals naar de winkel, musea of een wandeling maken
• het begeleiden en verzorgen van zieken en
gehandicapten tijdens één van de vele georganiseerde dagtrips en groepsactiviteiten van
de Zonnebloem
Wat vragen wij?
• enthousiasme
• kunnen luisteren naar anderen

• goede contactuele eigenschappen
• affiniteit met sociaal geïsoleerde hulpvragers
• kunnen samenwerken met andere vrijwilligers
De werktijden kunnen in overleg bepaald
worden. De frequentie van het bezoekwerk is
ongeveer eens in de drie weken. De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel
per twee weken.
Wat stellen we daar tegenover?
• zekere mate van vrijheid bij de uitvoering
van werkzaamheden
• afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer
• verdere ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en verdere ontwikkeling van competenties
• waardevolle contacten met mensen die anders dreigen te vereenzamen
• ondersteuning van een mentor, een introductieprogramma en een basis cursus
• nieuwsbrief voor vrijwilligers
• aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem
• kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed
Iets voor u?
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen
naar:
Christel Kokke
T. (024) 844 68 53
E. c.i.m.kokke@ xmsnet.nl

Blijven wonen
in de stad?

Drukwerk

JP Offset Duiven
Oplage: 7000 exemplaren

Bezorging

Op alle adressen in centrum en Benedenstad
met uitzondering van de adressen met een NEENEE-sticker Klachten over bezorging:
telefoon: 06 54 645 175 of e-mail:
redactiemariken@gmail.com

We
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www.zzgzorggroep.nl
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In het centrum kunt u altijd rekenen op onze thuiszorg. Lukt thuis wonen niet meer, dan bent u in
wooncentrum Nieuw Doddendaal in goede handen. Het bruisende hart is hier het activiteitencentrum
waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Zo blijft u midden in het leven staan!
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Gerard Noodtstraat
De Gerard Noodtstraat, waarvan de naam
reeds op 22 maart 1884 door de gemeenteraad is vastgesteld, is vanzelfsprekend genoemd naar rechtsgeleerde Gerard Noodt.
‘Mr. Gerard Noodt, geboren te Nijmegen
4 September 1647, overleden te Leiden 15
Augustus 1725 en begraven in de St. Stevenskerk te Nijmegen, studeerde aan de
Universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen. Na gepromoveerd te zijn tot doctor
in de rechten, vestigde hij zich als advocaat
in zijn geboortestad. In 1671 werd bij tot
hoogleeraar benoemd aan de in 1655 gestichte Nijmeegsche Universiteit. Bij de opheffing dezer Illustere school (...) kreeg hij
in 1679 een aanstelling aan de Universiteit
te Franeker, daarna te Utrecht en in 1686
te Leiden, waar hij tot zijn dood het professoraat in de rechtsgeleerdheid bekleedde.
Zijn boek, getiteld “Probalila juris civilis”
is beroemd.’
Bron: H.P.M. Teunissen, Nijmeegsche
Straatnamen. Z.pl., december 1933
Het rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan
maakten een voortijdig einde aan de Illustere School. Op 9 juli 1672 gaf Nijmegen zich
over aan Turenne, een van de veroveraars
van Nijmegen naar wie in Lent een singel is
genoemd. Al tijdens het beleg door de Fransen was het grootste deel van de studenten gevlucht. Op 12 februari 1678 had de
laatste promotie plaats. Toen Gerard Noodt
naar Franeker vertrok, hield de universiteit
op te bestaan.
De vaststelling van de straatnaam in 1884
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heeft te maken met de uitleg van de stad. Op
grond van de Vestingwet 1874 werden de vestingwerken gesloopt en kon er buiten de wallen worden gebouwd. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 30 maart
1884 werd de openbare veiling en verkoop van
64 percelen bouwterrein gelegen aan de St. Jorisstraat, Derde Walstraat, Hertogstraat en Gerard Noodtstraat aangekondigd.
De oudste bebouwing (even huisnummers)
stond aan de rechterzijde van de Gerard
Noodtstraat die genummerd is vanaf de St.
Jorisstraat in de richting van het Hertogplein.
Gerard Noodtstraat 2 tot en met 70 werden
bij de bevrijding van Nijmegen in september
1944 verwoest en daarna gesloopt. Van de oorspronkelijke negentiende-eeuwse bebouwing
zijn alleen de panden met huisnummer 72 tot
en met 78 nog over. Deze panden hebben geen
monumentenbescherming.
De onbebouwde openbare ruimte tussen de
Gerard Noodtstraat en de St. Canisiussingel
werd in de periode 1895-1912 Gerard Noodtplein genoemd. Dit terrein deed dienst als
evenemententerrein. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw werd ook de linkerzijde van
de straat volgebouwd (oneven huisnummers).
Gerard Noodtstraat 135 tot en met 141 is het
oudste nog bestaande pand aan deze zijde van
de straat. Voor de bouw van de garage met
(directeurs)woning is op 19 juli 1907 vergunning verleend aan de firma Tasche & Cº. Het
pand dat ontworpen is door de architect Willem Hoffmann staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Op 10 mei 1912 werd aan het Kerkbestuur
der Nederlandsch Israëlitische Gemeente
vergunning verleend om ‘een gebouw bestaande uit een Kerk, School- en vergaderlokalen, bovenwoningen enz. op te richten’.
Het ontwerp is van architect Oscar Leeuw.
In de Tweede Wereldoorlog werd het pand
als opslagruimte voor radio’s gebruikt. Een
groot deel van het interieur ging verloren.
Na restauratie is er sinds 1980 het Natuurmuseum gevestigd. De voormalige synagoge is op 24 september 2001 aangewezen
als rijksmonument.

School

Naast de synagoge werd in 1916 een
M.U.L.O-school geopend. MULO stond
voor meer uitgebreid lager onderwijs. Het
pand werd tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts licht beschadigd en in 1993 gesloopt om plaats te maken voor de bouw
van 57 woningen, bedrijfsruimte en parkeervoorziening waarvoor op 18 april 1994
vergunning werd verleend aan de Katholieke Woningvereniging Kolping (Talis).
Een aantal oneven huisnummers is in de
loop der tijden twee maal gewijzigd. In of
omstreeks 1939 werden de nummers 33 tot
en met 61 gewijzigd in 21 tot en met 43.
Daarmee verdween een gat in de nummering tussen de school op nummer 15 tot en
met 19 en de synagoge op nummer 33. In
1994 of 1995 zijn de nummers 21 tot en
met 43 in verband met de nieuwbouw gewijzigd in 121 tot en met 143.
Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Het is een zonnige zomerdag, wanneer we met
een aantal, niet zomaar de eerste de besten,
bewoners van de Gerard Noodtstraat hebben
afgesproken op het terras van Harrie aan het
Hunnerpark. Een populaire plek voor meerdere bewoners uit het Bataafs Kwartier. Men
kent elkaar dus en Harrie begroet ze uitbundig.

Wim

Wim Kol is met 76 jaar de oudste van het gezelschap. Hij is architect en woont in een fraai,
opvallend pand, bijna ingeklemd tussen de
twee garages die de straat rijk is. Hij begon
ooit zijn carrière in Cuijk, bij de vleesfabrieken van Homburg, waar hij op de tekentafel
verantwoordelijk was voor de uitbreiding van
de slachthuizen. In de tachtiger jaren van de
vorige eeuw was Wim al bezig met allerlei
zonne-energieprojecten, maar dat leverde toen
nauwelijks werk op. ‘Ik ben nog steeds met
vooral natuurlijke materialen als stro en aarde
in de weer en zo staat er bijvoorbeeld in Haps
een hotel waar de voorgevel uit louter strobalen bestaat. Momenteel ontwerp ik het interieur voor de stadsschouwburg in Cuijk en ben
ik actief op het milieucentrum in Elst.’

Hans

Hans van Diest woont inmiddels 17 jaar in
Hunnerstaete, de flat die ooit een architectuurprijs kreeg. ‘De bewonerscommissie, waar ik
toen ook in zat, kreeg toen 1000 euro om te
besteden. Daar hebben we toen de hal en entrees van opgeknapt. Je moet weten, uit Japan komen ze naar de flat kijken. Het was de
tweede flat in Nederland, na Rotterdam, met
parkeerplaatsen boven op het dak. De architect
was Van Gameren in opdracht van Talis. Het
zijn ruime flats, zeker wanneer je dat vergelijkt
met wat er nu gebouwd wordt, zo tussen de 85
en 120 vierkante meter.’

Ed

Ook aan tafel zit Ed Gerritsen, die sinds 1994
een Plantarium in de straat heeft. Hij noemt
het nadrukkelijk geen growshop, want Ed heeft
veel meer te bieden in zijn winkel. Hij was met
zijn Plantarium de eerste in Nijmegen. ‘Ik heb
er inmiddels een paar concurrenten bij op het
industrieterrein, maar die handelen in stekjes,
dat doe ik niet. Ik heb een hele ruime sortering
Mariken - september 2013

Vlnr. Hans van Diest, Licho Francisco, Ed Gerritsen en Wim Kol

aan waterpijpen, maar ook alles op het gebied
van urban gardening, het stadstuinieren. Verder veel bijartikelen en heel veel soorten zaadjes. Ook bijvoorbeeld lampen om thuis wat te
kweken, maar wanneer iemand hier meteen

vijf van die lampen wil, zijn ze aan het verkeerde adres, dan wil je meer planten kweken
dan wettelijk toegestaan. Ik heb ook veel contact met de wijkagenten hier. Wanneer toeristen een rondje door de stad maken, lig ik vaak
op de uitgestippelde route.’

Licho

Voor heel even, tussen de reparatie van een
paar auto’s door, schuift ook Licho Fransisco
aan. Hij is eigenaar van Garage de Lisboa en
buurman van Wim Kol. Hij heeft de buitenkant
van zijn garage opgefleurd in de kleuren van
Portugal , al komt hij zelf uit een kolonie van
dat land, Mozambique. ‘Daar heb ik Charlotte
ontmoet, die kwam uit Nederland, en inmiddels zijn we getrouwd. Eerst vijftien jaar in een
garage in Arnhem gewerkt, maar toen de vorige eigenaar, Ron de Jong van Ron’s Garage,
wegens zijn gezondheid ermee stopte, heb ik
het overgenomen. Dat is straks in september
vijf jaar en ja, dan komt er wel een feestje of
zoiets. Maar het gaat goed. We werken met
zijn tweeën en vaak ook nog met een paar stagiaires erbij. Mijn vrouw doet de administratie. Ikzelf woon niet hier in de straat, maar in
Neerbosch. We hebben wel veel klanten van
hier uit de straat en dat is fijn natuurlijk. Dat
er nóg een garage - Kwik-Fit - in de straat zit,
5

van de flat waren vroeger ook inbegrepen bij
de huur. Dat is losgelaten; en er zijn ook plekken vrij gekomen, omdat niet iedereen een
auto heeft.

Voormalige synagoge

prima hoor. We zien elkaar als con-collega’s
en een enkele keer spelen we wel eens een opdracht of een klant door.

verder niemand een poot uitsteekt, schiet het
niet op.’

Bataafs Kwartier

Deze passiviteit bespeurt Hans ook bij de
bewoners van zijn flat. ‘Vroeger kregen we
150 euro van Talis om een nieuwjaarsborrel
te organiseren. Eerst kwamen er 40 mensen
opdagen. Dat was mooi, maar het werden er
steeds minder. 30, 20, 10 en uiteindelijk niemand meer. De flat was in het begin ook voor
50-plussers. Dat werd later teruggedraaid naar
30-plus, maar is nu helemaal vrij. Het is nu een
bonte verzameling van mensen, stelletjes, en
ook steeds meer studenten. Die zien de flat als
een doorgangswoning, iets tijdelijks, en dat is
jammer. Jonge mensen hebben nauwelijks nog
binding met de plek waar ze wonen.’ Achter
de flat ligt een fraai parkje, exclusief voor de
bewoners, maar veel wordt het niet gebruikt,
volgens Hans. De parkeerplekken op het dak

De Gerard Noodtstraat is onderdeel van het
Bataafs Kwartier, een buurtvereniging die
de bewoners van het oostelijk deel van het
centrum van Nijmegen moet verenigen. Er
worden bijeenkomsten, feesten en andere
buurtactiviteiten georganiseerd, maar het ligt
een beetje op z’n gat. Er was dit jaar nog wel
een barbecue, maar het bestuur denkt erover
om ermee te stoppen. Hans: ‘Er is te weinig
respons, niemand wil het oppikken, ze hebben
mij ook al zo vaak gevraagd, maar het schept
voor mij nu te veel verplichtingen. Ik was dertien jaar voorzitter van de bewonerscommissie
van Hunnerstaete, maar het merendeel van de
mensen is veel te passief. Aan het bestuur lag
het niet, die deden genoeg hun best, maar als
6

Passief

Wim vindt de Gerard Noodtstraat een fijne
straat, zeker sinds de renovatie. Er zijn stoepen
gelegd en parkeerplaatsen gecreëerd. Na die
renovatie wilde de gemeente de straatstenen
weer terugleggen, maar Hans startte een handtekeningenactie om asfalt te krijgen. Dat lukte.
Wim was tegen, omdat hij vreesde dat het regenwater slecht afgevoerd zou worden. Dat er
twee fietspaden lopen, was een foutje van de
aannemer. Die tweede was niet gepland, en
er had ook niemand om gevraagd. Men mist
eigenlijk alleen nog maar een paar drempels,
want er wordt soms met een bloedgang door
de straat gescheurd.
Ed: ‘Ik zou best willen dat het een officiële
ringstraat werd, maar dan moet er eerst een
ondernemersvereniging komen, en tja, er is
juist op dat vlak niet zoveel activiteit meer in
de straat. De een na de ander legt het loodje.
Er zat een groothandelsslagerij en natuurlijk
Burghouts, toch een gerenommeerd Nijmeegs
bedrijf.’ De lege ruimtes op de begane grond
van Hunnerstaete bieden inderdaad een desolate aanblik. ‘Het is eigenlijk een schande, dat
het bedrijf nu weg is. De kinderen hadden wel
willen investeren in de zaak, maar de banken
wilden niet meewerken. Nu is het leeg en staat
het te koop. Wie weet voor hoe lang.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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‘Dat is echt muziek van mijn generatie!’
Herinnert u zich de Indo-rockgroep Black
Magic met hun glitterjasjes en glanzend
zwarte kuiven eind jaren vijftig in het Kolpinghuis? Ging u vroeger op zoek naar
spanning en avontuur in de Stella Kelder in
de Benedenstad? Bent u een Frank Boeijenfan van het eerste uur? Of gaat er niets boven een goede dance-avond in Doornroosje
of de Matrixx of een optreden van De Staat?

en nu. Genieten, ervaren, herinneringen delen,
nieuwe ideeën opdoen, dat is het doel. Nijmegen was vaak tegendraads (hoe kan het ook
anders) maar was altijd vol initiatief en nieuw
talent.
Tekst Lucy Holl
Foto’s: Peter Joosten, The Bips

Vraag iemand naar zijn favoriete popmuziek
en de ogen beginnen te glanzen en herinneringen komen naar boven. Vrijwel iedereen heeft
iets met muziek. ‘Dat is écht muziek uit mijn
jonge jaren’, zeggen mensen dan. ‘Dat is iets
van mijn generatie!’

Popstad Nijmegen

Daarom is het hoog tijd voor een expositie
die laat zien wat er afgelopen halve eeuw in
Nijmegen allemaal gebeurd is als het gaat om
popcultuur. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Architectuur Centrum Nijmegen,
Kunstenaarsinitiatief De Paraplufabriek, Regionaal Archief Nijmegen en Doornroosje zetten komende maanden van alles op touw over
popstad Nijmegen. Het project is er ook om
er voor te zorgen dat herinneringen behouden
blijven voor de toekomst. De oudste generaties
popliefhebbers en muzikanten zijn nu rond de
80.

Tegendraads en vol initiatief

Volgend jaar opent de nieuwe muziektempel
van Doornroosje bij het centraal station en in
de aanloop daarnaartoe is er veel te doen voor
jong en oud. Zo’n 150 dagen lang draait alles om de Nijmeegse popcultuur tussen 1955

Zanger-dj Peter Savary draait in etalage van V&D.

Alvast een tipje van de sluier
Tientallen mensen zijn geïnterviewd
over hun gevoel bij popmuziek, onder
wie Nijmeegs gemeenteraadslid Ben van
Hees. Hij was in zijn jeugd roadmanager
van de Nijmeegse popband Corporation.
Alvast één herinnering van hem: ‘De
jaren ’60 en ’70 waren de jaren van het
ontluiken van de jeugd. We wilden los
en vrij zijn en eruit zien als de jongens
van The Who. Op Plein’44 zat een nette
herenmodezaak, Holla. Via een steegje
achterom kon je de kelder in. Daar verkocht de zoon van de eigenaar spijkerbroeken en t-shirts. Vader wilde er niets
mee te maken hebben, je mocht alleen
achterom binnen…’

‘Een halve eeuw Nijmeegse
Popcultuur’ in 150 dagen:
wat is er allemaal te doen?
• 7 september-3 november 2013: Expositie: ‘We want more!’ over de architectuur van poppodia in Nederland. Met
aandacht voor het nieuwe Doornroosje.
In het Architectuur Centrum Nijmegen
aan de Ridderstraat 27 (De Lindenberg).
Gratis toegang. Kijk op www.architectuurcentrumnijmegen.nl
• 7 september-23 september 2013: Expositie: ‘Jozzy en 25 jaar The Bips’ over
25 jaar punkband The Bips. Bij de start
van de expositie verschijnt ’Jozzy: het
Bipsboek’. In Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek aan de Van Oldenbarneveltstraat 63a. Gratis toegang. Kijk op www.
expoplu.nl
• 28 september 2013-4 februari 2014:
Expositie: ‘MY GENERATION. Een
halve eeuw Nijmeegse popcultuur’.
Een beleefexpositie vol herinneringen.
Over freejazz, Indo-rock, beatbands,
punk, Doornroosje, Diogenes, O42, de
Matrixx et cetera. In Het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) aan Mariënburg 26. Gratis toegang. Kijk op www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl. Of volg op Twitter: @
MyGeneration024
• Vanaf 27 september 2013: Op het
web: 500 gedigitaliseerde affiches van
Doornroosje en meer. De affiches zijn te
zien via de Digitale Studiezaal van het
Regionaal Archief Nijmegen. Kijk op
http://studiezaal.nijmegen.nl/.
• Zaterdag 28 september 2013: Kunstnacht van Dziga@ACN: Kijk vanuit
de architectuur, film en beeldende kunst
naar poppodia anno NU. In en bij het
Architectuur Centrum Nijmegen aan de
Ridderstraat 27. Gratis toegang. Kijk op
www.architectuurcentrumnijmegen.nl
• Zondag 20 oktober 2013: Evenement:
24 uur geschiedenis, met ondermeer een
rondleiding langs (vroegere) muziekpodia. Deelname €6. Kijk op www.architectuurcentrumnijmegen.nl
• Woensdag 30 oktober 2013: Dynamische avond: ‘Over poppodia’: sprekers
vertellen hun persoonlijk verhaal. In
Doornroosje aan de Groenewoudseweg
322. Toegang €7. Kijk op www.architectuurcentrumnijmegen.nl
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Peter & The Rocking Time Bombs (1959)

Plein 1944

Nog even en het is zover. De nieuwe panden
aan Plein 1944 worden opgeleverd. Het plein
is nog niet klaar, maar nu al wordt er volop
genuild op internet. Er zou te weinig groen
komen en het grootste deel van de dag in de
schaduw liggen. Veel stadsgenoten vinden
bij nader inzien de panden te hoog. Hebben
we daar met zijn allen op gestemd tijdens het
referendum?
Nog niet de helft van de appartementen en

penthouses is verkocht. De huizencrisis gaat
ook niet voorbij aan de Nijmeegse binnenstad... Er zijn nog tientallen plaatsen beschikbaar in de parkeergarage. Die zijn bedoeld
voor bewoners van de binnenstad. Maar er
zijn al mensen die ervoor pleiten om de garage voor iedereen toegankelijk te maken. Die
kennen de geschiedenis niet. Pleiten voor een
openbare parkeergarage onder Plein 1944
leidde in 1981 tot een slecht politiek compromis en oorlog in de straten...

Qua winkels zou de Primark de grote trekker
moeten worden. Waar deze winkel verschijnt,
ontstaat een grote extra toestroom van winkelend publiek, zo is ons voorgehouden. Daar
profiteert de hele binnenstad van. Helaas, zo
uniek zal het niet zijn, nu de Primark in Arnhem de Bijenkorf aflost...

Tekst: René van Berlo
Foto: Gerie Sandmann

Nieuwe naam en plek voor Apotheek Bijleveld
Wist u het al? Apotheek Bijleveld op
de Burchtstraat gaat sluiten, maar
blijft behouden voor onze wijk. Want
alleen de naam en plaats worden anders: Mediq Apotheek ’t Weeshuis,
Lange Hezelstraat 20.
Die naamsverandering van Bijleveld in ’t
Weeshuis geeft uitdrukking aan de uitstekende samenwerking met Gezondheidscentrum ’t Weeshuis aan de Begijnenstraat 29. Mediq Apotheek ’t Weeshuis
start 23 september 2013 in het nieuwe
pand.

Steenworp afstand

Er zijn te veel apotheken in Nijmegen en
even leek het erop dat Apotheek Bijleveld uit het stadscentrum zou vertrekken.
Maar na overleg met de huisartsen van
’t Weeshuis is een mooie plek gevonden
aan de Lange Hezelstraat 20, op steenworp afstand van het gezondheidscentrum. Na bezoek aan de dokter even 75

meter lopen en meteen de medicijnen
meenemen: dat is wel erg handig!

Samenwerken

De huisartsen gaan intensiever samenwerken met de apotheek om nog betere
kwaliteit en veiligere zorg te leveren.
Een voorbeeld hiervan is de dagelijkse
receptcontrole en het samen bespreken
van complexe recepten. Uiteraard hebben patiënten de keuzevrijheid om een
andere apotheek of huisartsenpraktijk te
kiezen!

Volop kansen

Met de komst van Mediq Apotheek ’t
Weeshuis ontstaan dus volop kansen tot
optimale kwaliteit en samenwerking tussen professionals. En het is een gemakkelijk bereikbare apotheek.
Paul Giesen, huisarts
Anne-Marie van Valckenborgh, apotheker
Foto: Gerie Sandmann

Belgische krijgsgevangenen op de Waal
Op de kademuur van de Waalkade vlakbij het
gebouw van de Havendienst is in mei 1992
een plaquette ingemetseld met de volgende
tekst:
‘Mei – juni 1940 hielp de Nijmeegse bevolking
spontaan tienduizenden Belgische krijgsgevangenen, in mudvolle rijnaken op weg naar
de nazikampen
Nationaal Verbond der oud-krijgsgevangenen
van België’
Er zullen niet veel mensen in Nijmegen zijn
die deze plaquette kennen en nog minder
wat er die dagen precies is gebeurd. Tussen 30 mei en 5 juni 1940 kwamen 90 Duitse
rijnaken met circa 250.000 Belgische krijgsgevangenen aan de Nijmeegse Waalkade
te liggen. Op 10 mei 1940 hadden wij de
Waalbrug opgeblazen en dat bemoeilijkte het
doorvaren met als resultaat vertragingen van
een of meer dagen. In die week kwam er een
konvooi van 5 grote aken met 7000 krijgsgevangenen stil te liggen. Aan boord was geen
voedsel en water. Een van de schepen naderde op een avond dicht de kade en dat trok de
aandacht van mensen die aan de kade woonden. De Belgische soldaten schreeuwden
naar de mensen op de kade dat ze honger
en dorst hadden en de bevolking begon hen
Mariken - september 2013

van voedsel en water te voorzien. De nood
aan boord van de schepen was groot en een
hongeroproer dreigde. Met name de bewoners uit de Benedenstad, harde werkers met
weinig geld, trokken zich het lot van de Belgen
aan en gingen voedselinzamelingen houden.
Al na twee dagen verboden de Duitsers deze

spontane acties. In overleg met het Nijmeegse
Rode Kruis werd toen besloten dat hulp alleen
nog maar via hen mocht lopen. Na toestemming van de Duitse bezetters werden ook
melk en brood aangevoerd. De Nijmeegse
bakkers bakten 3000 broden en de brandweer
stelde een watertank van 1000 liter beschikbaar en er werden lange slangen gelegd naar
de schepen om onze tijdelijke gasten van water en verfrissing te voorzien. Het Nijmeegse
Rode Kruis heeft in die dagen een belangrijke
rol gespeeld, maar het zijn in eerste instantie
de bewoners van de Benedenstad geweest
die zich het lot van de Belgen hebben aangetrokken en hun spontane initiatief leidde tot
beter georganiseerde hulp aan onze Belgische vrienden. In de geschiedschrijving wordt
het wel de eerste Nijmeegse verzetsdaad
genoemd. Medailles hebben ze er nooit voor
gekregen. Door het Rode Kruis werd in het
huidige weeshuis een ziekenboeg ingericht
.De Duitsers haalden zieke en gewonde Belgische soldaten van boord en brachten ze naar
de Rode Kruis ziekenboeg of naar het ziekenhuis in de stad. 120 bedden waren beschikbaar en er werd niemand uit ontslagen als ze
niet helemaal beter waren. Soms hield men ze
wat langer om aan te sterken. Daarna gingen
ze verder op transport met het eerstvolgende
krijgsgevangenenkonvooi om als dwangarbeider voor de Duitse oorlogsmachine te werken.
Alard Beck
(Foto: Herman van Soest)
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Cultureel ondernemer Eelko van Iersel

Op stand in
leegstand

Eelko van Iersel en schilderij
‘El amor está en el aire’

Het is woensdag 7 augustus 2013. Na een
fiks aantal hete dagen van boven de 30 graden, valt deze dag flink uit de toon. Het is
fris, de zomerjas moet aan, en het regent
pijpenstelen. Ik heb afgesproken in de Stikke Hezelstraat met Eelko van Iersel, cultureel ondernemer. Gelukkig schijnt binnen
in zijn galerie Zeven Zomers de zon!
Binnen tref ik een goedlachse, met licht omringde Eelko aan. Ook zijn galerie is opvallend
ruim en licht, en zijn mooi gekleurde olieverfimpressies op doek geven werkelijk warmte
af. De naam van zijn galerie, Zeven Zomers,
dekt de lading treffend.

Spiritueel

‘De zeven is een mooi, spiritueel getal’, aldus
de schilder. ‘Je hebt de zeven chakra’s, de zeven schoonheden en de 7 is een geluksgetal.
En vergeet natuurlijk niet de Zeven Zomers
lang uit het liefdeslied van Bonnie St.Clair’,
zegt Eelko met een knipoog. Spiritualiteit is
een belangrijk thema in zijn leven. Als 23-jarige creatief therapeut in de volwassenenpsychiatrie, brandde Eelko op. Hij heeft toen een
half jaar thuis gezeten. Via via kwam hij in
10

aanraking met meditatie en het Sjamanisme.
De straatjes werden schoongeveegd, de weg
vrijgemaakt, het pad gebaand. Zijn eigen creativiteit kreeg de ruimte. Naast zijn werk als
grafisch ontwerper, is Eelko nu al ongeveer 15
jaar kunstschilder en brengt hij via, zoals hij
dat zelf noemt, een nomadische galerie, zijn
werk en werk van anderen aan de man. Zijn
manier van ondernemen is eigenlijk de reden
dat ik met hem in contact ben gekomen.

Leegstand

Zoals zo velen is mij de leegstand in het centrum een doorn in het oog. Ik wilde daar een
stukje over plaatsen in de Mariken, toegespitst
op de specifieke problematiek in Nijmegen
Centrum en de plannen van de gemeente Nijmegen. Toen diende Eelko van Iersel zich aan.
Eelko is zoals men dat noemt een cultureel
ondernemer. Hij lacht daar zelf een beetje om.
‘Het is hip en in de mode om cultureel ondernemer te zijn.’ De ‘terugtrekkende’ gemeentelijke overheid juicht dit type ondernemerschap, na het debacle van de BKR, uiteraard
toe. Kunstenaars moeten zelf aan de bak en
creatief zijn om hun kunstwaar aan de man te
brengen.

Eelko is een cultureel ondernemer ‘avant la
lettre’ zoals we dat zo mooi plegen te noemen.
Het begon allemaal een decennium geleden.
Op een gegeven moment was hij het zat om
met zijn eigen portfolio overal langs te gaan
om zijn werk te mogen aanbieden. Hij zou
en moest zijn eigen podium creëren. Fietsend
door het centrum van Nijmegen viel zijn oog
op het toenmalige, al enige tijd leegstaande,
pand van Van de Werf op plein 1944. Niet
gehinderd door enige beren op de weg, ging
Eelko recht op zijn doel af. Hij vroeg aan de
buren het telefoonnummer van de eigenaar van
het pand, en kwam zo in contact met een grote
vastgoedondernemer uit Rotterdam. In notime was alles in kannen en kruiken.

Jubileum

Onlangs vierde hij zijn 10-jarig jubileum met
zijn nomadische galerie. Hij betrekt tijdelijk
leegstaande panden in de binnenstad om tegen
gereduceerde huurprijs een mooie galerie in
te richten. Mooi is wel belangrijk voor Eelko.
Schoonheid en kunst zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden . Ondanks het feit dat hij tijdelijk betrekt moet de inrichting van zijn galerie en de plek cachet hebben. Kunst verdient
Mariken - september 2013

het om in een mooie binnen- en buitenomgeving te staan. Daarnaast straalt zijn galerie ook
weer schoonheid af naar de omgeving. Een
klassieke win-winsituatie. Om met zijn eigen
woorden te spreken: ‘Ik wil geen rommelhok
met doeken voor de ramen. Het is exclusieve
business, dus moet het ook exclusiviteit uitstralen!’ Wordt het betreffende pand regulier
verhuurd, dan pakt hij zijn boeltje en verkast.

Ook anderen

Naast zijn eigen werk toont hij om de twee
maanden kunst van vier anderen. Altijd volgens hetzelfde concept. Een met tweedimensionaal werk en drie kunstenaars met ruimtelijk
‘3D’-werk. Zo loop je altijd tussen en voor de
kunstwerken. Hij vindt het leuk dat na verloop
van tijd de galerie verplaatst moet worden omdat het pand regulier verhuurd wordt. Iedere
plek heeft zijn eigen vibes en verhaal. Niet alle
plekken voldoen aan zijn maatstaven. Zo heeft
hij ooit op het allerlaatste moment een pand
afgewezen. Hij kon dat voor een prikkie huren. Eelko geeft aan dat dat volkomen intuïtief
gaat. ‘Zodra ik “last” van iets krijg en het me
bezig blijft houden ’s nachts dan weet ik dat
ik er niet verder mee moet gaan. Zo ook bij
dit pand. Van binnen heel veel mogelijkheden
maar niet op de juiste plek. Vlak voor de sleuteloverdracht heb ik de verhuurder gebeld en
aangegeven dat ik nog wel langs zou komen
maar dat ik het pand niet ging betrekken.’ Eerlijk zaken doen is ook een ding.

Waarderingssubsidie

Omdat de gemeente Nijmegen erg blij is met
zijn al tien jaar durend ondernemend initiatief,
heeft hij daar pas een waarderingssubsidie
voor gekregen. ‘Deze gift kwam ten goede aan
de extra kosten die het vieren van het 10-jarig
bestaan met zich meebrachten.’ De gemeente
heeft belang bij het oplossen van leegstand.
Omdat Eelko dit al jaren op eigen kracht doet,
en hier succesvol in is - hij kan er immers goed
van leven - heeft de organisatie Tussentijds
(een samenwerkingsproject van Stichting Galeriebeheer Slak, de gemeente Nijmegen en de
Federatie Ringstraten) onlangs haar oor te luisteren gelegd bij hem. Immers goed voorbeeld
doet volgen. Hij geeft zelf aan dat als er niet
iemand echt in charge is of er belang bij heeft
dit soort organisaties weinig voor elkaar krijgt.
(Cultureel) ondernemers en de markt moeten
zelf in beweging komen, de gemeente moet
flexibel zijn en faciliteren!

Stimuleren

Tijdens het gesprek vragen we ons af waarom
het tijdelijk betrekken van leegstaande panden
nog niet op grote schaal gebeurt. Zeker voor
beginnende ondernemers is het in de opstartfaMariken - september 2013

se belangrijk dat je laag in de kosten zit en toch
al naam en klandizie kan opbouwen. Gelukkig
houdt de gemeente Nijmegen een lijst bij met
leegstaande panden en stimuleert ze ook andersoortige ondernemers om tijdelijk te gaan
betrekken. Ook voor bestaande ondernemers
kan het lucratief zijn om zich te bezinnen op
een ander (tijdelijk) pand, om zo de huidige
pandeigenaren op de knieën te krijgen met hun
exorbitante huurprijzen. Ondernemen moet
wel mogelijk blijven. Het is heel wat als ondernemers signalen afgeven dat ze het hoofd
moeilijk boven water kunnen houden. Het is
des ondernemers om de schijn zo lang mogelijk op te houden. Om succesvol te zijn moet
je succes uitstralen. Met andere woorden er is
echt wat aan de hand. Ik vraag aan Eelko wat
de gemeente en de ondernemers zelf kunnen
doen om leegstand tegen te gaan. ‘Het is niet
alleen een ding van de gemeente. Ook ondernemers zelf moeten slim en creatief te werk gaan.
Zo vind ik het heel gek dat er in een straal van
2 kilometer vanaf mijn zaak twee buitensportzaken zitten. Plek, timing en potentie moeten
goed op kans van slagen getoetst worden. Een
flexibele instelling is onontbeerlijk. Verder
vooruitdenken en je niet vastzetten op de zaken die nu goed lopen. Je moet snel kunnen
anticiperen op veranderingen in de markt en
regelgeving en niet afwachten totdat het kapot gaat. Met passie en bevlogenheid perfecte
diensten verlenen. Ondernemen is een vak.
Daarnaast moet de gemeente goed faciliteren.
Ze moet in staat zijn om snel te kunnen schakelen met crisismaatregelen. Gratis parkeren
is fijn. Misschien terug naar woon/werkpanden
zoals ze van origine bedoeld zijn. Met kleine,
mooie etalages en daarachter woonruimte.’

Besluit

We sluiten de avond en het interview af met
een glas witte wijn. Het was voor ons beide
een inspirerende avond. Fijn om deze meneer
ontmoet te mogen hebben. En fijn om weer bevestigd te hebben dat er altijd meer wegen naar
Rome leiden dan je in eerste instantie denkt.
Denken in mogelijkheden en je eigen geluk afdwingen zijn wel zaken die bij mij zijn blijven
hangen na dit gesprek. Met weer een leestip in
de pocket, De wet van aantrekking en Vraag en
het wordt gegeven van Esther en Jerry Hicks,
beloof ik Eelko dat ik persoonlijk de Mariken
met dit interview kom brengen.
www.eelkovaniersel.nl
Tekst: Manja van der Kraan
Foto Eelko van Iersel: Gerard Verschooten
Overige foto’s: Gerie Sandmann
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Een ontmoeting met directeur Gerard Alofs van de Stratemakerstoren

‘Ik knok voor mijn toren tot het laatste moment’
Lopend over de Waalkade zie ik Gerard
Alofs al in de verte aankomen, immer opgewekt en vrolijk. Hij kijkt halsreikend uit
naar een boeiend gesprek, vertrouwt hij mij
toe als we elkaar bij de Casinotrappen ontmoeten.

Ingrid Claessen vertoonde. Dit jaar kon elke
wandelaar en feestganger een bijzonder stukje
Vierdaagse meenemen. Ingrid had landschappen van de Vierdaagse vastgelegd op schilderdoeken van 24 x 30 centimeter en deze waren
te koop voor 65 euro per stuk. Voor het eerst
was er ook een innige samenwerking met museum Het Valkhof en de Valkhofvereniging:
het betrof een duo-expositie waarin drie pijlers
van Nijmegen naar voren kwamen: cultuur,
geschiedenis en wandelsport.

Hij nodigt mij uit om op het terras onder het
genot van een kop koffie te filosoferen over
heden, verleden en toekomst van de Stratemakerstoren en ook over hemzelf. Het praat zoveel makkelijker en ongestoorder dan binnen
de muren van zijn museum, waar er altijd wel
een storende telefoon of iets anders kan langskomen die aandacht vragen van een directeur.

middeld weekend bij een plattelandsgemeente.
Volmondig moet ik dit beamen.

Energie

Ongekende gastvrijheid

Gerard praat makkelijk. Met zijn 63 jaar oogt
hij nog jong en vol energie. Hij bruist van binnen en is trots op zijn stad. We beginnen dus
eerst met een relaas over de Vierdaagse die hij
dit jaar voor de vierde keer meeliep. Machtig
mooi, dat dit evenement weer heeft plaatsgevonden zonder noemenswaardige incidenten
bij de Zomerfeesten. Volgens Gerard kan dit
alleen maar in Nijmegen en is de stad dan de
meest veilige plek die je maar kan indenken.
Er zijn minder strubbelingen dan in een ge-

De onderlinge solidariteit van de bewoners en
de enorme gastvrijheid zijn ongekend. Deze
Vierdaagse werd bovendien nog eens bekroond met bijzonder goed wandel- en feestweer. Het was dus een oppepper voor de ondernemers, waarop ze hopelijk even kunnen
teren in deze tijden van crisis. Onder de Waalbrug was dit jaar cultureel terras De Kaaij, een
plek van sfeer en feestelijkheden. Dat combineerde ook goed met de Stratemakerstoren die
een prachtige schilderijententoonstelling van

Vissen in de Waal

Dit gegeven brengt ons gesprek op de rijke
historie van Nijmegen. Een historie, die in
de Stratemakerstoren al met zeer veel tentoonstellingen is belicht. Of het nu gaat over
Nijmegen als vestingstad, Nijmegen in de Romeinse tijd, de historie van de Benedenstad en
haar kaaisjouwers of zoals de onlangs feestelijk geopende tentoonstelling ‘Vissen in de
Waal’… Alles is hier al eens belicht en steeds
weer bedenkt de creatieve geest van Gerard,
samen met zijn medewerkers en vaste ondersteuners, een nieuw onderwerp. Het aardige
van de Stratemakerstoren is dat er ook altijd
een boekje verschijnt bij de tentoonstellingen,
met Clemens Verhoeven als één van de vaste
auteurs. ‘Vissen in de Waal’ is nog te zien tot
en met 2 maart 2014 en voert door 2000 jaar
geschiedenis van de riviervisserij. Het laat
zien hoe de plaatselijke beroepsvissers hun
moeizame bestaan leidden.

Mooiste uitzicht

Mijmerend aan de Waalkade zijn wij het er
beiden roerend over eens dat je hier toch wel
het mooiste uitzicht van Nederland hebt. Er
is weinig fantasie voor nodig om je te kunnen verplaatsen in de Romeinen, die dit ook
al gedacht moeten hebben evenals onze Middeleeuwse bewoners. Deze unieke plek, met
als tastbaar overblijfsel de Stratemakerstoren,
mag niet in de versukkeling raken en biedt
kansen voor een prachtige toekomst in de
vorm van het magnifieke plan de Bastei. Al
tien jaar spant Gerard zich met al het enthousiasme wat in hem zit in om deze plek voor
alle Nijmegenaren na ons te behouden. Het tij
zit niet mee; de gemeentekas ziet de bodem,
maar de exploitatie- en investeringsbegroting
zijn rond als de beoogde subsidies van ondermeer de provincie richting Nijmegen komen.
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Het wachten is op een positieve beslissing van
de gemeenteraad in het najaar.

Knokken en doorvechten

Het is bikkelen voor de directeur en hopen en
wachten. Hij heeft veel meer bestuurstaken
dan ooit, ondermeer door het overlijden van
de penningmeester. Dit alles doet hij niet voor
een directeurssalaris, maar dat is voor Gerard ondergeschikt, al is het wel eens frustrerend. Gerard Alofs stamt uit een generatie die
weet wat hard werken is. Hij stelt voor zichzelf weinig eisen als het om materiële zaken
gaat. Hij zal knokken en doorvechten tot het
laatste moment voor zijn toren, verzekert hij
mij. Het frappeert me vaak dat juist van oorsprong niet geboren en getogen Nijmegenaren
zich met zoveel liefde uiten en inzetten voor
Nijmegen. Komend uit de Betuwe is Gerard
natuurlijk wel vlakbij Nijmegen opgegroeid,
maar toch…

Unieke kans

Samen met het Natuurmuseum uit de Gerard
Noodtstraat zal de Stratemakerstoren opgaan
in een nieuw museum voor natuur- en cultuurhistorie. Er ligt een schitterend plan, dat
ervoor kan zorgen dat de Stratemakerstoren
niet langer achter een betonnen wand verstopt
zit en dat de verbrokkeling van de achterzijde
een halt zal toeroepen. Het Milieu Educatie
Centrum en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie vinden er ook hun onderdak.
Kortom, een unieke kans, voor deze Poort van
Nijmegen om het totale gebied een upgrading
te geven.

Ontboezemingen

Gerard kan vol overtuiging spreken en dus kan
je het na uitvoerige ontboezemingen over tien
jaar Stratemakerstoren alleen maar hopen dat
het lukt. Ik ben het dus met hem eens en hoop
met hem mee. De dag kan niet meer stuk, want
voor ons beiden geldt dat een dag al goed is als
je boeiende mensen ontmoet, die een verhaal
hebben en gedreven zijn. Deze stad ontploft
van dit soort lieden, dus gaat het goed komen.
We babbelen nog wat over de oorlogsjaren van
Nijmegen en het vergissingsbombardement op
het o zo mooie centrum en de onherstelbare
fouten die er door de vele gemeentebesturen
gemaakt zijn met fatale sloop van mooie gebouwen en huizen. Optimisme krijgt echter
weer de overhand, dus besluiten we goedgemutst om allebei weer aan het werk te gaan. Ik
kijk hem nog een tijdje na als hij met dezelfde
niet aflatende energieke tred weer richting zijn
Stratemakerstoren vertrekt.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Bloedonderzoek
De huisarts onderzoekt graag bloed, ook
op de Bloedbank doet men dat. Verborgen
gebreken komen aan het licht!
De wijkagent moet de wijk tot diep in de
haarvaten kennen, zeggen ze. Ik doe mijn
best dus onderzoek ik het bloed in de
wijk, het vuil in de straten, de beelden van
de straat. Een wijk bestaat uit zuiver en
minder zuiver bloed. In ons centrum komt
daar ook nog het een en ander bij. Alcohol,
drugs, schizofrenie, anti-sociale genen,
zwervende eenheden, maar ook mensen
die op bezoek komen, bestuur, grappenmaker, student, evenementenmaker, hippie,
dagjesmens. Ik heb ook nog heel wat
collega’s die ogen en oren voor mij zijn. Zij
registreren, leggen verbanden en isoleren
besmet bloed.
Ik DENK dat ik wel een aardig beeld heb
van de wijk zo met al deze kennis. Net als
een huisarts kan ik niet zonder specialist.
U, bewoner of ondernemer in het centrum
bent mijn specialist, zeker als het over uw
straat gaat.
Ik kan uw hulp dus wel gebruiken.
Wilt u mij eens uw top-3 van ergernissen
in het centrum van Nijmegen mailen als
het gaat over politiewerk. william.nijland@
gelderland-zuid.politie.nl of via Twitter #wijkagt_william. Daar hoort dan wel
tenminste een TIP of TOP bij. Waar wordt u
blij van, dat wil ik ook weten.
Alvast bedankt!
William Nijland
Wijkagent Nijmegen-Centrum
(Foto: Peter de Jong)
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WAT DOE JIJ AAN VREDE?
Zaterdag 21 september Vredesevent Nijmegen! Op het Mariënburgplein, hartje stad,
komt een groot intercultureel event met
zang, dans, toespraken, informatie en actie.
Het programma is heel afwisselend en interactief! Het thema van dit event is: wat doe
jij aan vrede?

In de week daarna – de Vredesweek – zijn er
in Nijmegen en Groesbeek ook nog andere activiteiten: een lezingavond op vrijdag 27 september in de ambassade van vrede, centrum
De Haard, Groenestraat 170, en een bezinningsbijeenkomst in Museumpark Oriëntalis
op 28 september.

Wat kun je op het event beleven? Heel veel.
Bijvoorbeeld een Iraanse cabaretier. Daarnaast
verschijnen op het hoofdpodium optredens van
een Armeense dansgroep, artiesten uit de Balkan, van Bosnische en Koerdische afkomst, en
nog vele anderen. En er zijn sprekers die vertellen hoe zij werken aan vrede: in ons land,
en in de wereld. Maar dit event gaat ook over
vrede in je directe omgeving, de wijk, op het
werk en thuis.
In de bibliotheek bij het plein vind je verhalenvertellers en ook acteurs en muziek. Jongeren
kunnen deelnemen aan een dance-workshop
met moves over oorlog en vrede. En voor jonge kinderen is er een aparte plek om te schminken en verven, en Grote Broer komt met een
circusvoorstelling.

Vraag naar het complete programma van het
event bij info@vredeseventnijmegen.nl. Ook
is er altijd nieuws te vinden op onze website
www.vredeseventnijmegen.nl (komt) en nu al
op Facebook: www.facebook.com/vredeseventnijmegen. Je kunt reageren op Twitter via
@vredesevent.

Op het Mariënburgplein is ook een informatiemarkt, met allerlei vredesorganisaties en maatschappelijke organisaties, die je laten zien en
horen wat jij zelf aan vrede kunt doen.
Om 14 uur is de officiële opening van het event
door de burgemeester. We hebben in Nijmegen
ook een eigen Ambassadeur van de Vrede, Qader Shafiq. Hij komt spreken. Het event loopt
door tot 18 uur. Noteer jij 21 september alvast
in je agenda?!

Initiatief

Dit vredesevent is een initiatief van de Raad
voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (www.rlrnijmegen.nl) samen met de
Raad van Kerken Nijmegen (www.raadvankerkennijmegen.nl). Veel andere organisaties
en groepen in de stad geven als partners hun
steun en medewerking. Voor andere vredesactiviteiten tijdens de Vredesweek in het land zie
www.ikvpaxchristi.nl.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger worden voor dit bijzondere
event? Meehelpen met de communicatie, flyeren, of werken bij het podium, in de bibliotheek, op de informatiemarkt?
Geef je dan snel op!

Tekst: Piet Muller
Foto: Peter Saras
Mariken - september 2013

Gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum
Wijken Stadscentrum en Benedenstad • 2013- 2016 • samenvatting
Gemeente Nijmegen: Hans Bongers, Eric van Ewijk en Ruud Schilder
PLAN terra: Janneke Koekoek en Marco Hommel

De afdeling Stadbeheer stelt voor iedere wijk
eens in de drie tot vijf jaar een wijkbeheerplan op. Voor het Centrum en de Benedenstad is nu één gezamenlijk plan geschreven
door de afdelingen Stadsbeheer, Economische Zaken en Wijkmanagement. Dankzij
deze samenwerking kan naast het beheer ook
worden ingegaan op het gebruik door bezoekers, ondernemers en bewoners. Thema’s als
economische ontwikkeling, sociale veiligheid,
levendigheid en leefbaarheid krijgen hierdoor
een plek in het gebruiks- en beheerplan. Deze
verbreding past in de bestuurlijke wens om
te gaan werken met integrale wijkplannen
waarin alle onderwerpen gebiedsgericht en
in samenhang worden besproken. Voor de inventarisatie en een uitgebreidere toelichting
wordt hier verwezen naar het Gebruiks- en
beheerplan Nijmegen centrum van juli 2013.

Eén wijk, één plan, drie kaarten
Het centrumgebied is het visitekaartje van de
stad. Dit plan gaat in op de volgende vragen:
Hoe kan Nijmegen aantrekkelijk blijven in de
toekomst? Waar ligt de potentie voor gebruik
en levendigheid, welke plekken kunnen een
impuls gebruiken? De fysieke en sociale verbeteringen zijn samen met bewoners en ondernemers in beeld gebracht en samengevat
in drie kaarten:
1. Een gebruikskaart, met de gebruiksthema’s
wonen & werken, feest & evenementen, toerisme, winkelen en veilig uitgaan.
2. Een maatregelenkaart, waarin de sociale
en fysieke maatregelen zijn opgenomen voor
2013-2016.
3. Een integrale maatregelenkaart, waarin
zeven plekken zijn aangegeven die door de
drie afdelingen gezamenlijk worden aangepakt, na 2016.

1. Wonen en werken in het centrum
Het centrum kent veel trotse bewoners. Met
name het sociale stadsleven, de karakteristieke plekken en de aantrekkelijke (recreatieve)
routes worden gewaardeerd. Het centrum
mag nog groener, de gemeente biedt hierin
ondersteuning voor burgerparticipatie. Een
aantal verkeersonveilige plekken vraagt aandacht, net als het tekort aan fietsparkeerplekken.
2. Feest in de stad!
Het Nijmeegse centrum vormt het podium
van de vele evenementen en het brede horeca- en cultuuraanbod. De gemeente en
ondernemers willen het aanbod graag uitbreiden. Dit staat soms haaks op de wensen
van bewoners voor meer rust en minder (geluid)overlast. De volgende locaties worden in
de toekomst drukker bezocht: Station; Plein
1944 en Ziekerstraat; Waalkade; Lent; Valkhof/Hunnerpark.

3. Toeristen in Nijmegen
Het toerisme vormt de belangrijkste groeisector in Nijmegen, met name in de doelgroep
ouderen. De drie belangrijkste toeristische
pijlers:
• Bruisende binnenstad: De combinatie van
een wandelbare stad met een aantrekkelijk
horeca- en evenementenaanbod voor binnen- en buitenland;
• Groene en blauwe omgeving: De ligging aan
de Waal, de uiterwaarden en de Ooijpolder;
• Verleden van Nijmegen: De historische bebouwing en bijzondere plekken vormen een
mooi decor. Versterking van deze kwaliteit
gebeurt door het verlichten en aanlichten
van bijzondere plekken en architectuur in
verschillende sterkten en kleuren, waardoor
de stad in de avonduren een ander gezicht
krijgt. Ook het ontwikkelen van wandelroutes

Gebruikskaart

N

Stevenskerk

Kronerburgerpark

Valkhofpark

Hunnerpark

Plek van trots
Winkelgebied

Gebruik van de openbare ruimte in
Gebruik van de openbare ruimte in
Nijmegen Centrum

Hieronder worden de belangrijkste gebruiksthema’s van het centrum toegelicht. De thema’s zijn verbeeld op de gebruikskaart.
Mariken - september 2013

Wandelgebied
Looproute Centrum
Keizer
Karel
plein

Looproute Waal
Looproute Natuur
Toename drukte
Tegengestelde
belangen en wensen

15

en informatieve apps ondersteunen de historische kwaliteit.
Om het toerisme verder te stimuleren is het
verstandig om de bewegwijzering voor voetgangers (met name vanaf het station en in
Benedenstad) en de aantrekkelijkheid van de
Waalkade en de Grotestraat te verbeteren.
4. Winkelen in Nijmegen
Een dagje winkelen is steeds meer een beleving, waar horeca een belangrijk onderdeel
van vormt. Internetwinkelen zorgt in toenemende mate voor leegstand in de stad,
Nijmegen investeert in de sterke straten. De
wens vanuit het publiek voor verruiming van
de openingstijden kan leiden tot meer levendigheid in de stad. Het parkeren wordt als te
duur en te ver gelegen ervaren.
5. Veilig uitgaan in Nijmegen
Bewoners hebben op de route Vlaamsegas
- Joris Ivensplein last van drugsgerelateerde
overlast. Een aantal uitgaansroutes zorgt voor
vernielingen, vervuiling en geluidsoverlast.

Maatregelenkaart 2013-2016
De maatregelen voor de komende vier jaar,
die gaan over het gebruik en het beheer van
de openbare ruimte in het centrum, zijn te
vatten in de volgende vijf thema’s:
2. Vergroening en verkeersveiligheid: De
gemeente wil bij de wens voor vergroening
participatie van bewoners en ondernemers
stimuleren (denk aan gevelgroen en aanpak
binnenhoven) en ondersteunt daar waar

1. Impulslocaties: Het Station, de Waalkade
en omgeving Valkhofpark zijn de komende
jaren in ontwikkeling. Dit draagt uiteindelijk
bij aan de levendigheid op deze locaties.
Maatregelenkaart
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nodig. Enkele plekken worden als verkeersonveilig ervaren. De aanpak hiervan wordt
onderzocht.
3. Leegstand is nog geen groot probleem,
maar in de zwakste straten wordt dit zichtbaarder. Maatregelen die positief effect
hebben op het tegengaan van leegstand zijn
onder andere:
• Flexibeler omgaan met tijdelijke bestemmingen;
• Investeren in de sterke straten;
• Aantrekkelijk parkeerbeleid voor winkelend
publiek (prijs, afstand, plek).
4. Evenementen en terrassen: De gemeente
kijkt zorgvuldig naar de locaties voor evenementen en terrassen en weegt hierbij de
belangen van alle partijen mee. Adequaat
reinigen na evenementen is van belang om
een bruisend Nijmegen samen te laten gaan
met de woonfunctie.
5. De belangrijkste drugs- en uitgaansroutes:
Op deze routes is overlast van dealen, geluid,
vernielingen en/of wildplassen. Afdelingen
Stadsbeheer en Wijkmanagement werken
samen om de overlast terug te dringen. Op
een aantal locaties wordt de levendigheid
gestimuleerd waardoor de sociale controle
wordt vergroot en de overlast naar verwachting afneemt.
Mariken - september 2013

De integrale maatregelenkaart
Een aantal plekken vergen een integrale aanpak: hier moeten principiële keuzes gemaakt
worden of zijn grote ingrepen nodig die niet
binnen een termijn van vier jaar te realiseren
zijn. De integrale maatregelenkaart vormt
zo de strategische agenda voor de openbare
ruimte in het centrumgebied.
Er staan zeven plekken op de agenda:
A. Joris Ivensplein - Diverse typen overlast:
te hard rijden, geluidoverlast, wildplassen
en ontlasten, illegale prostitutie en drugsgebruik. Het plein is onoverzichtelijk en onaantrekkelijk. Mogelijke oplossingen waaraan
gedacht wordt zijn het autovrij maken in de
avonduren, het plein een impuls geven en
horeca toevoegen.
B. Waalkade - Bewoners zijn trots op de
Waalkade, maar zien meer potentie. De
Waalkade mag groener, bruisender en opgewaardeerd worden. Hier zijn ambitieuze
plannen voor. De toegankelijkheid vanaf de
Grotestraat en verkeerssnelheid zijn daarbij
aandachtspunten.
C. Bloemerstraat - Onveilige verkeerssituaties, roep om meer en veilige oversteekplaatsen. De straat is onderdeel van de drugsroute
en wordt als onveilig ervaren in de avonduren. Mogelijke komst van HOV geeft aanleiding voor kwaliteitsimpuls.
D. Vlaamsegas - Smalle steeg, onderdeel van
uitgaans- en drugsroute. De plek wordt gemeden, men voelt zich er onveilig.
E. Mariënburgplein - Sterke eigen identiteit,
maar er zit meer potentie in. Dit zou kunnen
Mariken - september 2013

door toevoeging van horeca en evenementen. Bewoners hebben hier bezwaar tegen.
Daarnaast zijn er problemen met fietsparkeren, laden en lossen en is er geluidsoverlast
in de avonduren.
F. Stationsgebied - Het stationsgebied is de
komende jaren in ontwikkeling, waarbij de
sociale kwaliteit, veiligheid en de levendigheid verhoogd worden. Dit moet het visitekaartje van de stad worden met heldere
bewegwijzering.

G. Kelfkensbos - Dit plein wordt ervaren als te
saai, buiten de wekelijkse markt en de kermis. Het fietsparkeren en drugsdealen vormt
hier een probleem. De ontwikkeling van het
Museumkwartier heeft mogelijk een positieve invloed op de levendigheid.
Lees het hele gebruiks- en beheerplan op
www.nijmegen.nl/wijken kijk bij NijmegenCentrum.
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Een leven op de Ganzenheuvel na Herman den Blijker
Eind maart en begin april was er reuring
op de Ganzenheuvel. Het pleintje stond vol
met bestelwagentjes van schilderslieden, interieurveranderaars, programmamakers,
cameramensen en last but not least als volumineus middelpunt babbelkok Herman den
Blijker. Doel: de rigoureuze metamorfose
van restaurant Staps tot het huidige tapasrestaurant Tapas Y Vino.
Als Den Blijker voor de deur staat, is er iets
mis. Dat weet iedereen die zijn programma’s
volgt. Het nieuwtje gaat dan ook als een lopend
vuurtje rond, aangevuld met de nodige speculaties, roddeltjes en commentaar. Half Nijmegen heeft naar de tv-uitzending begin mei gekeken. Iedereen heeft met eigen ogen kunnen
zien waarom eigenaar Thijs Molkenboer deze
stap heeft gezet om met de billen bloot te gaan
voor het ganse Nederlandse volk. Reden voor
Mariken om Thijs te bevragen over de eerste
weken na de feestelijke heropening.

Stoet positieve reacties

Op zijn zonnige terras nemen we plaats met een
heerlijk kopje koffie. Thijs gaat er voor zitten
en wil graag vertellen. Allereerst vielen de reacties van het publiek reuze mee. Op Facebook
kwam zegge en schrijve één negatief geluid
binnen, gevolgd door een stoet van positieve
reacties en veel medeleven. De reden waarom
de zaken niet meer liepen zoals voorheen, was
en is dan ook een trieste. Gezondheidsklachten
van Janneke, de eega van Thijs en drijvende
kracht in het restaurant, zorgden ervoor dat
bijna alles op de schouders terecht kwam van
hem. Inclusief de zorg voor hun dochter Mijn-

Wel lunch, dan weer geen. Wel gesloten op
maandag of toch maar weer op dinsdag. Terras open om elf uur, of pas om vier uur. Dan
maar middagen met high-tea en geen lunch et
cetera. Helpppppp… Waar ben je, Herman den
Blijker?

Aap uit de mouw

tje, de vierjarige kleuter. Thijs werkte zich een
slag in de rondte, met alle gevolgen van dien.
Burn-out dreigde. Het aantal klanten liep terug
en er waren financiële problemen.

Klantenbinding

Je kan niet op twee plekken tegelijk zijn en
dan alles voor de volle 100% doen. Een oud
gezegde luidt: ‘Als de baas niet werkt als een
knecht, dan gaan de zaken slecht.’ Thijs kon
het niet meer en moest vaak het restaurant aan
zijn personeel overlaten, waarbij je weet…als
de kat van huis is…. Het is ook niet bevorderlijk voor de klantenbinding als er steeds andere
gezichten achter de bar staan. Mensen willen
iets vertrouwds en ook vastigheid in het menu.
Ze willen niet steeds weer een andere formule.

Thijs heeft in zijn eentje de stoute schoenen
aangetrokken en dat was moeilijk. Hij was de
enige die wist wat er ging gebeuren en ook de
enige die wist dat er camera’s hingen. Niet al
het personeel was dan ook geamuseerd toen de
aap uit de mouw kwam. Je staat er dan ook
mooi op als kok met al je fraaie uitspraken in
de keuken. Thijs kwam als niet immer vrolijke
lachebek echter ook niet in een goudomrand
lijstje op tv, dat moet gezegd. We moeten er
beiden om lachen.
Als je zelf in de horeca hebt gewerkt, dan weet
je hoe dat gaat en in deze studentenstad moeten dat er velen zijn. In een keuken maak je
grappen en grollen, anders is het harde werk te
zwaar. Je draait veel uren, het is warm en er is
veel stress om alles op tijd op het bord te laten
belanden. Humor lost dan veel op, maar het is
niet voor een camera bedoeld en zeker niet al
er een bordje terugkomt van een niet zo tevreden klant. Maar kok Stijn heeft het overleefd
en is trouw gebleven aan zijn baas. Hij heeft
inmiddels versterking gekregen van een vrouwelijke collega die drie dagen de schouders er
onder komt zetten.

Spaans tafereel

Er is dus rust in de tent weergekeerd. Het
moest wel zo gebeuren. Het was fijn om bij

ADVERTENTIE

Waan guuraynaa

HetInter-lokaal
Inter-lokaalgaat
gaatverhuizen!
verhuizen!
Het
19 september 2013

Van Sint Annastraat 67 naar
wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Nijmegen (Bus lijn 6)

Ons spreekuur blijft elke maandag
en donderdag van 09:30 – 12:00 uur
U blijft ook welkom op onze andere locaties.
www.inter-lokaal.nl
Telefoon 024 322 22 27
www.facebook.com/HetInterlokaal
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nieuw in
de wijk!
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de hand te worden genomen door iemand die
er verstand van heeft, vindt Thijs, al is er van
de aankleding niet veel overgebleven. Herman
had namelijk van de serre een Spaans tafereel
gemaakt waarbij de hele serre was afgeplakt,
zodat de klanten wel naar buiten konden kijken, maar voorbijgaand publiek niet naar binnen. Hartstikke leuk hoor en weer eens wat
anders, maar de welstandscommissie kwam in
oproer na een klacht van een medewinkelier.
Een deel van de entourage is er nu afgehaald
op straffe van een boete, maar een deel zit er
nog op en voor dat behoud wordt nu gestreden
bij de rechtbank. Ach ja, bureaucratie en regeltjes, daar zijn we in Nederland goed in.
Maar hoe gaat het nu, is de prangende vraag.
In het begin is er natuurlijk een berg mensen
die barsten van nieuwsgierigheid en een kijkje komen nemen. Daarom is het antwoord…
goed. De formule slaat aan. Vaste klanten waren soms teleurgesteld, dat bijvoorbeeld dat
heerlijke tomatensoepje er niet meer was of
dat verrukkelijke broodje, maar er is in de hoMariken - september 2013

reca een vaste regel: houd je aan je formule en
verander niet steeds weer.

Overbuurman Prikkels

Dat gebeurt nu in de vorm van vaste openingstijden: Maandag is de zaak dicht en kan Thijs
zich storten op inkoop en thuis. Naar een juiste
formule voor de verdeling van de tapaslunch
in de middag en het tapasdiner vanaf 16.00
uur wordt nog gezocht, want voor je het weet
komen de wintermaanden er weer aan. Tot in
het najaar kunnen gasten er in elk geval naar
hartenlust lekker lunchen en is het terras open.
Met de nieuwe ijs-, soep- en koffiezaak Prikkels, die is geopend in de voormalige slagerij
op de Ganzenheuvel, heeft Thijs de afspraak
dat diens klanten ook gebruik mogen maken
van het terras, indien gewenst. Mooi! In deze
tijd is samenwerking alleen maar goed en het
gezellige intieme pleintje oogt bij een goede
bezetting alleen maar nog gezelliger. Dat samendoen heeft Thijs ook de stap doen zetten
om lid te worden van de Ondernemingsvereniging Hezelstraten. Hij heeft er veel vertrouwen

in dat er toekomst in dit deel van de ringstraten zit met veel jong bloed in de vereniging en
roerganger Adrie aan het stuur.
Het klinkt dus allemaal positief en nu de klanten nog. Na een feestelijke Vierdaagse, waarin
het pleintje bol stond van de muziek, komt er
in Nijmegen altijd een stille tijd aan, dus ik
doe een oproep aan iedereen. Ga eens lekker
Spaans nagenieten, na uw vakantie in zonnige
oorden. Er is voor elk wat wils. Ook Spaans
met een Nederlandse bite. Bijna alles is huisgemaakt van producten uit eigen regio (streekproducten). U heeft keus uit een keur van Pinchos de pescado, gamba’s, garnalencroquetjes,
lamsgehaktballetjes, kip, chorizo, Serranoham, Spaanse ham van het ibericovarkentje en
vegahapjes, aardappeltortilla’s, Huevos rotos
(een Madrileense specialiteit) en meer. Met
Thijs en Janneke zeg ik: BUEN APETITO. We
hopen dat jullie nog heel lang blijven.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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NuNNsense LimesTour Nijmegen-Bacâu
Het Romeinse Xe legioen Gemina achterna

De afstand is niet zo
groot als je denkt!
Het zou een warme Vierdaagse worden
dit jaar. Met twee ontstoken tenen en een
flinke blaar onder mijn voeten werd het
mijn zwaarste Vierdaagse ooit. Toch werd
het weer een aangenaam feest. Mijn vrienden verklaarden mij voor gek. Ik verweerde
me: ‘Als Nijmegenaar leer je zo de stad op
een andere manier kennen. Je moet een
keer de intocht in het Waterkwartier meemaken!’ of ‘Het is goed om eens per jaar
Nijmegen lopend te verlaten. Eenmaal in
Arnhem, Wijchen, Beers of Ottersum, dan
ga je anders verlangen naar Nijmegen’ of
‘De Vierdaagse beschouw ik als een APK
van lichaam en geest’ enzovoort.
Maar de werkelijke evaringen en gevoelens
van de Vierdaagse zijn niet te beschrijven.
Elke deelnemer is een individu met zijn
of haar specifieke publiek. Het geheel is
een grote familie met familieleden aan de
kant van de weg. Je schuift aan een vijftig
kilometer lange tafel, zelfs op de saaiste
plekken van de extra lus waar de diehards
terechtkomen. Toen ik Overasselt aan
het verlaten was, kwam ik erachter dat
mijn waterfles leeg was. ‘Wilt u misschien
water meneer?’ hoorde ik de jongste van
de twee jochies, die achter het tafeltje vol
bekertjes voor een boerderij zaten, vragen.
Ongeveer 4 en 6 jaar waren deze aanmoedigers. Zij zagen de wereld voor hun ogen
voorbij lopen. De vrolijke T-shirts, vlaggen
en de wijze en absurde leuzen voor een
betere wereld. Joden, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes en agnosten.
Militairen en pacifisten met diverse kleuren
en achtergronden. De jongens juichten,
klapten en moedigden iedereen aan. Ik gun
deze ‘burgers van de toekomst’ een toekomst in een wereld die op de Vierdaagse
lijkt. Een wereld van grenzenloze solidariteit. Een wereld waarin iedereen, zonder
onderscheid in ras, status en gender met
zweet, pijn en een lach vooruitloopt. Een
wereld waarin vreedzaam uitgeputte militairen door burgers ingehaald worden. Een
365daagse feest van alle volkeren.
Qader Shafiq
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Vanaf het jaar 70 is op de Hunnerberg in
Noviomagus (Nijmegen) het Romeinse Xe
legioen Gemina gelegerd. Dit legioen blijft
dertig jaar in Nijmegen tot Keizer Trajanus
besluit om Dacia (Roemenie) te veroveren.
In het jaar 103 wordt ook het Romeinse Xe
legioen Gemina voor de verovering ingezet
en uiteindelijk in Vindobona (Wenen) gestationeerd.
De Limesfietsroute volgt in grote lijnen het Xe
Romeinse legioen Gemina oftewel de noordgrens van het Romeinse Rijk zoals die bestond
in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze
grens, de Limes (gesproken Limès), strekte
zich uit van de Noordzee tot aan de Zwarte
Zee en was van groot belang in de Europese
ontwikkeling.
De grens strekte zich uit via natuurlijke grenzen zoals rivieren van Katwijk (Nederland)
tot aan Constanta (Roemenië) en is in totaal
zo’n 3000 kilometer lang. Het thema leent
zich uitstekend om per fiets op aantrekkelijke
wijze Europa te doorkruisen. Hoewel het gaat
om sporen uit een ver verleden, zijn Romeinse
wallen, opgegraven vestingwerken en steden
op een aantal plaatsen tastbaar aanwezig.
Maar ook zonder historische belangstelling
kunnen fietsers de Limesroute benutten om
interessante steden te bezoeken en onbekende
streken en landen te verkennen. De Limesroute
is de langste historische fietsroute in Europa!
Wij vertrekken op zondag 1 september 12.00
uur vanaf de Romeinse Godenpijler voor Het
Valkhof Museum in Nijmegen. Startschot
door wethouder Bert Frings. Nijmegen Bacǎu
is 2793 km. Aankomst Bacau op woensdag 2
oktober.
De NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen), een nachtopvang in zelfbeheer en
onderdeel van RIBW & Nijmegen Rivierenland, gaat al enkele jaren op eigen kosten als

klussendienst naar Bacâu - Roemenië om in
de krottenwijk Izvoare de leefbaarheid voor
de bewoners te vergroten. De NuNN heeft ook
al drie caravans naar Bacau gestuurd met als
doel deze in te zetten als tussenvoorziening
voor een in de toekomst betere bewoning voor
deze gezinnen. Sinds 2012 gaan er ook jongeren mee vanuit Dichterbij, een organisatie die
zich inzet voor mensen met een verstandelijke
beperking, en deze tour gaan er ook jongeren
mee vanuit RIBW-Nijmegen & Rivierenland.

Moeilijke omstandigheden

De mensen in Izvoare leven onder de meest
moeilijke omstandigheden met in de zomertijd
temperaturen tot om nabij de 40 graden en in
de wintertijd tot minus 20 graden zonder water, verwarming en sanitaire voorzieningen. Er
is een waterpomp die in de wintertijd meestal
bevroren is. De krotten bestaan uit betonnen
kamers van 3 mtr bij 3mtr waar gemiddeld 7
tot 9 personen, veelal kinderen, in verblijven.
De NuNN gaat met vijftien man vanuit Nijmegen naar Bacau meer dan 2759 kilometer
fietsen via Frankfurt - Regensburg - Passau
(Duitsland) - Linz - Wenen (Oostenrijk) - Bratislava (Slowakije) - Boedapest (Hongarije)Oradea- ClujNapoca - Bacâu (Roemenië).
Aanleiding is om meer onderling begrip tussen de landen te creëren en aandacht te vragen
voor de armoede en mensenrechten in dit stuk
redelijk onbekend gebied in Europa. De avonturen van de NuNN onderweg kunnen wekelijks via weblog en live satellietverbinding
worden gevolgd.
De deelnemers betalen de reis zelf! Alle opbrengsten van sponsoren komen ten goede
aan de broodnodige sanitaire voorzieningen
in Izvoare. Stichting ZDT ( Zelfbeheeraktiviteiten Dak-en Thuislozen ) Rabobank rek.nr:
127147365. o.v.v. Limes Tour 2013.
Tekst: Barry Jansen en Peter De Bie

(Foto: Lilia Volkova)
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Koken met Nijmeegse chef-koks (7)
Broodje De Heerlijckheid van chef-kok Teun Vonk

Teun Vonk begon een hele tijd geleden als
afwasser in de horecazaak van zijn oom en
tante, koffie- en eethuis De Heerlijckheid
aan de Stikke Hezelstraat 54, aan de voet
van de St. Stevenskerk. Inmiddels is hij er
bedrijfsleider. Voor Mariken bereidde hij
een lekker lunchgerecht van de kaart.
‘Ik woon in Beuningen en kom elke dag op
de fiets naar mijn werk’, vertelt Teun. ‘Ik ben
als afwasser gestart en ging steeds meer taken
doen. Af en toe was ik een tijdje weg bij De
Heerlijckheid. Ik volgde een opleiding en zat
in het leger. Maar na zo’n uitstapje kwam ik
altijd weer terug.’
Toegankelijk
Het is een gezellige zaak, vindt hij. Het is fijn
en vertrouwd om er te werken en ze werken
met een leuk team medewerkers. ‘Horeca is
echt mijn ding. En dit is een prachtige locatie. De Heerlijckheid is een toegankelijke zaak
voor mensen van alle leeftijden.’

Lekker lunchgerecht

Teun Vonk koos voor het blad Mariken een gerecht van de kaart: Broodje De Heerlijckheid,
een lekker broodje met gesmolten kaas en veel
groente en salade erbij.
Nodig voor 1 portie:
- een lekker, door midden gesneden broodje
dat nog afgebakken moet worden, bijvoorbeeld een pistoletje of een ciabatta.
- twee plakken kaas
- handvol sla
- een handvol champignons
- een handje spekjes
- een tomaat in plakjes gesneden
- een stuk of drie plakken komkommer
- lekker sausje, bijvoorbeeld cocktailsaus
- wat bieslook om te garneren en eventueel boter voor de bovenste helft van het broodje
Mariken - september 2013

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Beleg de onderste helft van het broodje met
de plakken kaas.
3. Bak het broodje af in de oven. Daarbij smelt
meteen de kaas over het brood. Het broodje
moet een minuut of vier in de oven.
4. Bak in de tussentijd de spekjes en champignons.
5. Haal het broodje uit de oven en drapeer de

sla over de onderste helft van het broodje.
6. Doe de spekjes en champignons erop en leg
de tomaat en komkommer eroverheen.
7. Giet er wat cocktailsaus op en strooi er wat
bieslook overheen.
8. Leg de bovenste helft van het broodje op
het bord erbij. Wie wil, smeert op de bovenste
helft van het broodje nog wat boter.
Tekst en foto’s: Lucy Holl
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Bureau Toezicht en Handhaving

‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’
Vorig jaar herfst stelde Bureau Toezicht
& Handhaving zich kort voor in Mariken.
Maar zo nadrukkelijk als de toezichthouders in ons stadscentrum aanwezig zijn en
zo veel er nog onduidelijk is over al hun
taken, kan het geen kwaad om er hier opnieuw aandacht aan te besteden.
Dat vinden ook Gerald van Vucht, de teamleider, en Arno Eimers, integraal toezichthouder,
met wie ik een afspraak maak voor dit verhaal.
Zij hechten veel waarde aan een optimale communicatie en beeldvorming. Het is niet voor
niets dat hun bureau al eens de Gouden Griffel
kreeg voor de kwaliteit van hun (schriftelijke)
communicatie met de burgers.

Toezichthouders

Mijzelf intrigeert het wel, al dat ‘andere blauw
op straat’. Voor mijn gevoel zijn ze vooral intensief aanwezig in ons centrum, veel meer
dan elders in de stad. En dat klopt ook wel:
van de totaal 66 mannen en vrouwen binnen
de organisatie opereren er 24 als integraal toezichthouders in het centrum binnen de singels.
BOA’s, zo worden zij genoemd: Buitengewoon Opsporingsambtenaren met verregaande
bevoegdheden, die wel strikt omschreven zijn.

Gerald geeft mij aan het eind van ons gesprek
een dik handboek mee om alles over hun opleiding, hun bevoegdheden, de organisatie en
de samenwerkingsverbanden nog eens rustig
na te lezen.

ADVERTENTIE

Kijk eens naar deze leuke site van, voor en over Nijmegen!!!

www.raadeenswat.nl
mede een initiatief van Gewoon Nijmegen

Jo Janssen en Ruud Klein Hemmink
E-mail: info@gewoonnijmegen.nl
jo.janssen.773
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Integrale aanpak

Want duidelijk is dat het over veel meer gaat
dan over het beboeten van parkeerovertredingen. Nijmegen kiest sinds 1999 voor een
integrale aanpak van het toezicht, waardoor
toezichthouders letten op veel meer dan op
foutparkeerders alleen: ze hebben oog voor
veroorzakers van allerlei andere soorten van
overlast zoals openbaar alcoholgebruik of
het illegaal storten van afval. Zij controleren
vergunningen, ondersteunen evenementen en
houden toezicht op terrassen en uitstallingen.
En hiermee is de lange rij van activiteiten nog
zeker niet uitgeput. Dit alles ter bevordering
van de kwaliteit en de leefbaarheid in onze
mooie stad Nijmegen. Daarnaast zijn zij vooral ook gastheer en gastvrouw voor bezoekers
en een aanspreekpunt voor burgers en ondernemers.

Proactief handelen

De toezichthouders worden degelijk opgeleid
en toegerust voor hun taak. Dan gaat het om
de praktische en wetstechnische protocollen.
En ook om hun sociale vaardigheden. Na de
eerste basisopleiding beëdigt de politie ze tot
BOA, maar in de jaren erna volgt nog een heel
traject van verdere scholing. Ze richten zich
vooral op proactief handelen: liever willen zij
problemen voorkomen dan dat zij er achteraf
Mariken - september 2013

tegen moeten optreden. Maar daar waar nodig
wordt ook inderdaad opgetreden en geverbaliseerd. Alles onder het motto: ‘Vriendelijk als
het kan, streng als het moet’.

maar ook met wijkraden, bewonersgroepen,
straatcoaches, jongerenwerk, zorginstellingen
en wooncoöperaties.

Veiligheidsoverleg

Binnen het Centrumteam van Bureau Toezicht
en Handhaving functioneren zes netwerkers,
die meer specifiek nog investeren in kennis
van bewoners, bezoekers en gebruikers in elk
hun eigen gebied in het stadscentrum. Elke
ochtend is er een briefing waarin de teamleider
en de senior integraal toezichthouder de BOA’s
voorziet van actuele informatie over bijvoorbeeld vergunningen of specifieke activiteiten
in hun gebied. De BOA’s gaan daarna met die
kennis gewapend de straat op in tweetallen
waarvan de samenstelling steeds verschillend
is. De meer ervaren toezichthouders coachen
de jongere collega’s. Als daar aanleiding toe is,
kunnen zij tussentijds rechtstreeks in contact
komen met hun eigen leidinggevenden of met
de politie. Aan het eind van hun werkdag worden alle handelingen en contacten van die dag
geadministreerd en telkens aan het einde van
de dienst vindt ook een debriefing plaats. Er
is veel aandacht voor opvang als zich tijdens

Bureau Toezicht en Handhaving wordt aangestuurd vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen, die gezamenlijk het Integraal Handhavingsprogramma opstellen, vanuit hun eigen
programma’s voor veiligheid, openbare ruimte
en mobiliteit. In het Integraal Handhavingsprogramma worden de taken vastgelegd en
ook de prioriteiten bepaald. Het spreekt voor
zich dat er wel sprake moet zijn van een stevige structuur en terugkoppeling naar boven. Zo
is er regelmatig zogeheten Veiligheidsoverleg
tussen politie, wijkmanager en de teamleiding
van Bureau Toezicht & Handhaving. En daarnaast is er nog het overleg in het Veiligheidshuis, waarbij ook het Openbaar Ministerie en
zorginstanties voor bijvoorbeeld daklozen en
verslaafden aanwezig zijn. Juist zo’n integrale
aanpak kan alleen maar als met heel veel andere functionarissen wordt samengewerkt, zoals
met de wijkmanager, wijkbeheerder, politie,
Mariken - september 2013

Werkvloer

de dienst vervelende incidenten voor hebben
gedaan. Die opvang kan plaatsvinden intern in
de organisatie of via verwijzing naar professionele externe hulp.

Parkeerwacht

Veel meer valt er nog te schrijven over deze
opvallend aanwezige en boeiende organisatie.
Zo heb ik hier nog niet genoemd de milieutoezichthouders met hun meer specifieke taken en
bevoegdheden. En ook over bijvoorbeeld Veilig Wijkteams valt nog veel te zeggen. Al helemaal moet ik hier maar niet ingaan op allerlei
juridische begrippen zoals bestuursdwang of
het verschil tussen strafrechtelijke bekeuring
of naheffing parkeerbelasting. Begrippen per
slot van rekening die er pas toe doen als er inderdaad corrigerend moet worden opgetreden.
De ‘parkeerwachters’ of ‘stadswachten’ beoordeel ik in ieder geval vanaf nu met andere ogen
en meer genuanceerd. Duidelijk is dat juist integraal toezicht heel wat meer inhoud heeft en
ook heel wat meer vaardigheden verlangt.
Tekst: Ad Jansen
Foto’s: Bureau Toezicht en Handhaving
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Het Inter-lokaal
Annastraat verhuist
naar nieuwe locatie
in Oud-West
Misschien kent u Het Inter-lokaal wel.
U kunt bij deze organisatie terecht
met al uw vragen en problemen op het
gebied van inkomen, financiën, huisvesting, opvoeding en nog veel meer.
Het Inter-lokaal heeft verschillende
locaties in de stad. De locatie Annastraat gaat verhuizen.
Op 19 september wordt de deur van de
Sint Annastraat 67 dichtgetrokken. Vanaf 20 september zijn het spreekuur en de
andere diensten voor klanten van de Annastraat te vinden in wijkcentrum Titus
Brandsma in Oud-West. Met de verhuizing wil Het Inter-lokaal nog dichter bij
de wijk en haar klanten zijn.
Het nieuwe adres van Het Inter-lokaal
Centrum is vanaf 20 september: wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude
Heselaan 386 Nijmegen. U kunt er, onder andere, komen met buslijn 6. Het
telefoonnummer blijft hetzelfde: (024)
322 22 27. Onze andere locaties blijven
gewoon open. Voor meer informatie kunt
u ook terecht op de website:
www.inter-lokaal.nl
Tekst: Ties Mouthaan

Ambitie: een betere buurt!
Gezocht: een communitymanager
voor het centrum
Afgelopen 20 juni was een aantal actieve
wijkbewoners uitgenodigd voor een presentatie in ’t Oude Weeshuis door Eric Hendriks. Doel van de bijeenkomst was het inventariseren van draagvlak voor het opzetten van een wijkwebsite/community in het
centrum van Nijmegen.
Met twee andere partners introduceert Eric
Hendriks het Mijnbuurtje-concept, in de vorm
van een wijkwebsite/community, in wijken
en dorpen. Daarnaast is hij hoofdredacteur en
voorzitter van de wijkkrant Nijmegen-Oost en
voorzitter van Nijmegen Direct. Zijn kwaliteit
is mensen verbinden rondom een gedeelde
passie.
Met zijn presentatie laat hij zien dat het concept van Mijnbuurtje modern en toekomstproof is. Het kabinet wil een volledige digitale
overheid in 2017. Burgers en bedrijven moeten hun (gemeentelijke) overheidszaken vanaf
2017 volledig digitaal regelen. Aansluitend
daarop geldt voor alle Nederlandse gemeentes:
• Bezuinigingen
• Zelfredzaamheid
• Stimuleren bewoners
• Meer verantwoordelijkheid voor de eigen
buurt
Volgens Eric zijn de mogelijkheden van een
wijkwebsite/community groot.

Kinderboekenweek
Tijdens de 59e Kinderboekenweek organiseert de Bibliotheek Gelderland
Zuid allerlei leuke activiteiten voor
kinderen.
De Kinderboekenweek is dit jaar van
woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober. Op zondag 6 oktober wordt vanaf
14.00 uur in De Lindenberg een sportief
Kinderboekenfeest georganiseerd.
Het thema van de kinderboekenweek
2013 is Klaar voor de start: sport en spel
in kinderboeken. In de verschillende vestigingen worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom dit thema.
Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
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Effecten voor bewoners:
• Meer thuis in je buurt
• Makkelijker dingen zélf regelen
Voor (gemeentelijke) bedrijven, organisaties en groepen:
• Effectiever en goedkoper communiceren en
samenwerken met je klanten en betrokkenen
• Beter potentieel & kracht benutten van je
klanten en betrokkenen
• Betere dienstverlening
Kortom:
• Mijn buurtje is online dorpsplein
• Mijn buurtje is online samenwerken
• Mijn buurtje zorgt voor ontmoetingen
• Mijn buurtje is online marktplein
• Mijn buurtje zorgt voor business
• Mijn buurtje is sociale infrastructuur

Op dit moment is Mijnbuurtje operationeel in
Nijmegen-Noord, Nijmegen-West, Dukenburg
en Lindenholt. Ook in Nijmegen-Centrum is er
draagvlak voor het opzetten van Mijnbuurtje.
Voor het opzetten van een wijkwebsite/community in het centrum zijn we op zoek naar
een communitymanager. De communitymanager is de verbindende factor in zijn/haar
buurt. Hij/zij helpt bewoners bij het gebruik,
stimuleert om actief mee te doen, onderhoudt
relaties, koppelt mensen aan elkaar en houdt
een oogje in het zeil. Wat is er nodig om in het
centrum te kunnen starten? We zijn op zoek
naar twee mensen die willen en kunnen. De
bijbehorende, gratis opleiding start in september 2013. Een communitymanager dient zo’n
15 tot 20 uur per week beschikbaar te zijn. Er
zijn mogelijkheden voor een participatiebaan.
Startkwalificatie communitymanager:
• Woont in het centrum
• HBO-denkniveau
• Legt makkelijk contact
• Goede mondelinge vaardigheden
• Affiniteit met internet en nieuwe media
• Affiniteit met het schrijven van teksten
• Wil bijdragen aan een nog betere buurt
• Leergierig, doorzettingsvermogen, integer
• Verantwoordelijk en ondernemend
Hoe ziet de 5-daagse training eruit?
• Inleiding mijnbuurtje systeem
• Inleiding community management
• Social-mediastrategie
• Social-mediatoepassingen
• Contentstrategie
• Activeren community, online pr en webcare
• Doelen & monitoring
• Tekstschrijven
• Zoekmachinemarketing
• Gesprekstechnieken
• Examen
• Na vijf maanden: toets buurtsite op content
en kwaliteit
Meer info en plaatjes vind je op
www.mijnbuurtje.com
Interesse? Mail naar eric@mijnbuurtje.nl
Bron: www.mijnbuurtje.com / Eric Hendriks
Tekst: Manja van der Kraan
Mariken - september 2013

Een actieve federatie…
Het mag u duidelijk zijn, het nieuwe
bestuur van de Federatie Ringstraten
is volop actief.

De zomer voorbij…
De zomervakantie is weer voorbij, een
aantal geluksvogels mag zich nog verheugen op een najaarsvakantie, maar
voor de meesten is het gewoon weer
‘back to business’.
Om de zaken een extra stimulans te geven proberen de ondernemersverenigingen vol enthousiasme acties te bedenken
waarmee de zweem van teneur eindelijk
eens afgespoeld zal worden, en we het
najaar induiken met goede zin. De crisis
is maar eens voorbij!
De eerste aanzet om de vlag uit te hangen, gaf een groot aantal ondernemers in
de Ringstraten al tijdens de vierdaagse.
De Bloemerstraat hing vol vierdaagseen Nederlandse vlaggen, zo ook de Hezelstraten en de Van Welderenstraat. De
Van Welderenstraat had zelfs rode lopers
uitgelegd voor haar klanten!

Fresca

De Ringstraten blijven gewild bij nieuwe ondernemers. Zo verwachten we maart 2014
Dille en Kamille in de Lange Hezelstraat, zijn
er twee ijssalons bijgekomen, Prikkels in de
Houtstraat en Fresca in de Van BroekhuijsenMariken - september 2013

200 jaar koninkrijk
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Nederland een koninkrijk werd. Om precies te
zijn eind november. Er zullen dan landelijk
diverse evenementen zijn om dit heugelijke
feit te vieren. Zo ook in de Ringstraten.
Net als vorig jaar zullen er in de laatste week
van november loten worden uitgedeeld met
daarop een uniek lotnummer. Nijmegenaren
en gasten van buiten de stad kunnen zo’n lot
krijgen waarmee ze vervolgens op speurtocht
langs de winkels kunnen trekken om een zelfde nummer terug te vinden in één van de etalages. De deelnemende ondernemers hebben
uiteraard voor uw gemak hun winkel feestelijk
gedecoreerd met een gouden kroon, waarnaast
de gewonnen prijs staat opgesteld. Van mooie
producten uit eigen collectie tot cadeaucheques van wel 500 euro!
Dit jaar zal op bijna ieder lot wel iets te winnen
zijn, zorg dus dat u eind november de Ringstraten bezoekt! Uiteraard hangen we ook dan
weer vol enthousiasme de vlag voor u uit, want
bij ons is klant koning!

Niet alleen in leuke acties voor winkelend publiek (zie 200 jaar koninkrijk)
of voor bewoners – ook dit jaar zullen
er in de meeste Ringstraten weer Burendagen georganiseerd worden. Tijdens
deze burendagen gaan ondernemers samen met buurtbewoners hun straat nog
aantrekkelijker maken door onder andere
groenvoorziening aan te brengen langs
gevels, in boomspiegels en plantenbakken, graffiti te verwijderen, kortom de
straat wordt lekker opgefrist. Maar ook
voor het grotere geheel springen we in
de bres.
Richting de gemeente proberen we
continu aandacht te vragen voor bijvoorbeeld het verbeteren van het parkeerbeleid en komen we met positieve
suggesties. Voor ontwikkelingen kunt u
altijd onze website in de gaten houden:
www.ringstraten.nl. Ook kunt u op onze
facebookpagina kijken: www.facebook.
com/ringstraten. Hebt u vragen of leuke
ideeën? Stuur een email naar: info@
ringstraten.nl
Teksten en foto’s op deze pagina:
Harrie de Jonge en Els Stouthamer

Credible

straat, en is op de hoek van Kelfkensbos-Hertogstraat Credible geopend.
Behalve hotel is Credible ook een heerlijke
plek om te borrelen, te loungen of om gewoon

lekker een hapje te eten. Een fantastische
frisse formule waar u ook als buurtbewoner
zeker een keer moet gaan proeven! De Federatie Ringstraten wenst de nieuwe ondernemers
veel succes!
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Lezingencyclus
Activiteitencentrum Doddendaal

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

Dinsdag 17 september 2013

Een open tv- middag op groot scherm. Op
deze bijzondere Prinsjesdag serveren we
een oranjedrankje en koekjes!
Om 14:30u. de lezing:

Nijmegen en Oranje. Een
gespannen verhouding door
de eeuwen heen

De spreker zal diverse stadhouders aan u
voorstellen. Evenals de koninklijke families en hun relatie met de stad Nijmegen.
Hij weet boeiend te vertellen over Willem
V en Wilhelmina van Pruisen in de Valkhofburcht. Over Frederik Hendrik op de
Mokerhei. Over Maurits en de kerk. Over
Willem I in fort Kraayenhof en Wilhelmina
te gast aan het Keizer Karelplein. Spreker:
Maarten-Jan Dongelmans, schrijver.

Dinsdag 15 oktober 2013:

Reisverslag met filmbeelden, ontmoeting
en gesprek:

St. Petersburg en Moskou

Wat weet u van De Gouden Ring, het culturele hart van Rusland? Waaraan denkt u als
eerste bij het woord Kremlin, en klopt dat?
U krijgt niet alleen mooie beelden te zien
van de rijke kunstschatten welke deze steden koesteren, maar ook verhalen zult u horen. Over mensen die er in vervlogen tijden
woonden. Of handelsreizigers die zich naar
dit verre land begaven. Zoals vele Nederlanders bijvoorbeeld! Spreker: J. Driessen,
reis- en filmspecialist.

Dinsdag 19 november 2013:
Lezing, ontmoeting en gesprek:

Societeit De Vereeniging
(1882–1914)

U verneemt op deze middag achtergrondverhalen over het markante gebouw aan het
Keizer Karelplein.Weet u wat er voordien
op deze plek stond? Wie was de architect
van dit concertgebouw met de uitzonderlijke akoestiek? Spreker: Dhr. Jos F. Hekking,
auteur van het boek over De Vereeniging.
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk
en los van elkaar te volgen. Tijd: van 14.00
tot 16.00 uur. Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee.
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Lunchroom Bairro Alto

In dezelfde vijver vissen lijkt redelijk veilig,
zeker als het aas hetzelfde is. Maar wat
gebeurt er als je eens wat anders aan je
haakje hangt dan de buurman? Dus geen
hamburgers én sushi én pasta op dezelfde
kaart en meer van die lauwe compromissen om een “breed publiek” te trekken.
Er dus een keuze gemaakt wordt en de
ondernemer met zijn menukaart voor een
eigen identiteit zorgt? Ik vermoed dat het
beeld van de Nijmeegse gastronomie er
aardig van opknapt. Dat ze daar aan toe is
bleek onlangs tijdens een bezoek aan de
Waalkade: een eigen smoelwerk ontbreekt
daar ten ene male en al spartelend zijn er
kaarten ontstaan die zo in een rariteitenkabinet geplaatst kunnen worden.
Hoe staat het er elders voor? We kuieren
rechts naast de Waag richting de Waal en
zien dat – het moeilijk vindbare – Bairro
Alto op één tafel na ramvol zit. We nemen
plaats aan het tafeltje. Een déjà vu-gevoel
bekruipt ons: eigenaresse Marleen de Kort
(24) doet qua uitstraling in deze warme
omgeving nauwelijks onder voor Juliette
Binoche in “Chocolat”. De warmte, het huiselijke en net dat tikkie verlegenheid waarmee Marleen haar gasten tegemoet treedt
zijn van een overdonderende charme. De
eenvoudige, no-nonsense inrichting van de
zaak versterkt dit gevoel. Vanaf de muur
lezen we onze bestellingen aan haar voor.
Na enige tijd verschijnen de borden op
tafel. Eenvoud is hier troef: zowel de salade
gerookte kip/avocado als sneden brood
met humus en geitenkaas komen met
een zeer royaal garnituur van tomaten en
pijnboompitten. De humus en geitenkaas
kunnen daar met hun forse smaken goed
tegenop, maar de kip legt het af tegen dit
geweld: die neemt zacht tokkend plaats op
de achterbank. Dat brood niet standaard
tot de uitrusting van de salade behoort
is jammer, het wordt er op mijn verzoek
royaal bij gezet. Uitstekend brood dat met
een lik roomboter op tafel komt, maar het
is blootgesteld aan dezelfde onhandigheid
waarmee de kip gesneden is: scheef en
ongelijk in dikte. Toch is het ondanks deze
kommernissen een eerlijk en smakelijk
maal.
Helaas gaat dat voor de brownie die we bij
espresso's na bestellen niet op. Die is klef

en ongaar. Dat is bijzonder spijtig, zeker
gezien het feit dat een groot deel van de
counter is ingericht met een flinke keuze
aan aantrekkelijk ogende, zelfgemaakte
taarten, cakes en koeken. Ik durf te wedden dat die smaken zoals ze eruit zien:
zonder omhaal en verrukkelijk.
En hoe zit het dan met de rest van de
kaart? Die is klein en er is een keuze
gemaakt. Eenvoudig belegde broodjes,
overzichtelijke salades. Geen knieval
richting het brede publiek, maar eerlijk
recht-toe-recht-aan. Dat mag vanwege de
potpourri die andere kaarten vaak zijn, als
een groot pluspunt gezien worden. Je weet
wáár je voor komt.
De rekening voor deze lunch bedraagt –
inclusief het extra brood, de brownie, drie
espresso's en water – een bescheiden €
26,70. Dit en het ten ene male ontbreken
van enige pretentie maken dat ik er graag
kom. Het is een plek voor liefhebbers
van tot ver achter de komma uitgevoerde
huiselijkheid. En wat is er mis met die paar
foutjes als alles met zo veel liefde op tafel
komt? Niets eigenlijk. Massaal aanschuiven mag, als dat ene tafeltje voor mij maar
vrij blijft.
72/100
Bairro Alto
Kannenmarkt 6
6511 KC Nijmegen
Tekst en foto: Eelco van Wieringen

Tekst: Emmy Smithuis
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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.

Vijfjarig bestaan Scholenhof uitbundig gevierd
Op zaterdagavond 15 juni 2013 vierde de
Scholenhof samen met haar bewoners en
omwonenden van het Bataafs Kwartier
haar vijfjarig bestaan.
De Scholenhof is een complex van 56 koopwoningen en 42 huurwoningen (Portaal) in het
hartje van centrum Nijmegen (tussen Hertogstraat, Kelfkensbos en Derde Walstraat). Op
het feest, dat plaatsvond in het binnenhof van
het complex, waren maar liefst 130 mensen
aanwezig.
Het feest was een daverend succes. Iedereen
genoot van het avondvullende programma.
Tijdens de avond konden mensen lekker eten
en drinken en kijken naar het spetterend optreden van Peter Bouwman alias Anton aus Ti-
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over de Scholenhof beantwoord. De winnaars
wonnen mooie prijzen die werden gesponsord
door ondernemers uit de buurt; restaurant Appels & Peren, Café Het Hoofdkantoor, Kiosk
Hunnerpark, Wijnhandel Marcel Arentz, Soho
Salon Professionals en Bikram Yoga Nijmegen.

rol en Sugar Lee Hooper. Dit optreden bracht
de stemming er flink in. DJ Mike L zorgde
aansluitend voor opzwepende muziek waardoor iedereen flink met de voetjes van de vloer
ging.

Het feest werd met veel enthousiasme georganiseerd door een feestcommissie bestaande
uit kopers en huurders van de Scholenhof. Het
lustrumfeest werd mede mogelijk gemaakt
door de VVE Scholenhof, Woningcorporatie
Portaal, Buurtvereniging Bataafs Kwartier,
Gemeente Nijmegen, Stouthamer Catering en
DMS Audiovisueel.

Tijdens de avond werd een aantal prijsvragen

Tekst en foto: Els Stouthamer

TIPS

• U kunt uw route altijd naar
eigen inzicht aanpassen.
• Er is geen bewegwijzering
(zie routetekening of routebeschrijving).
• Blijft u buiten de openbare weg
zoveel mogelijk op de paden.
• U loopt op eigen risico.
Ommetje Bataafs Kwartier maakt deel uit van een serie
een aantal
vogelhuisjes
die opgepimt
Nijmeegse
Ommetjes. Nijmeegse
Ommetjes zijnkunnen
kleine
wandelingen
van 45 minuteneen
tot eenplaatsje
uur door Nijmeegse
worden
en vervolgens
kunnen
wijken. De wandelingen volgen zoveel mogelijk onverkrijgen
in de boomgaard in de Scholenhof,
wachte paden en voeren langs cultuurhistorische en
natuurlijke
bijzonderheden
van meer
een wijk.
Over die bijwant er
kunnen
er nog veel
bij!
zonderheden leest u meer in de routebeschrijving.
Met de Nijmeegse Ommetjes leert u uw wijk op een
Andergezonde
ideeën
of initiatieven
zijn natuurlijk
en prettige
manier beter kennen.

altijd Kijk
welkom,
bel even met: 06 18 47 36 89
voor informatie en alle ommetjes op:
of stuur
een mailtje: els@leveninhetbataafswww.nijmegen.nl/ommetjes
kwartier.nl
Misschien nog even leuk te vermelden, omdat
wij met
de2010
buurtvereniging
al vele jaren mee
oktober
/ luchtfoto: 2010
doen met
de Burendag, is er een leuk filmpje
Dit is een uitgave van de gemeente Nijmegen
gemaakt van onze bestuursleden en aantal actieve buurtbewoners!
Kijk daarvoor op www.burendag.nl
Organisatie en coördinatie: Bureau Stroom
Initiatief: Willem Slijkhuis
Tekst en fotografie: Rake Taal
Vormgeving: FirmaVorm

Tekst en foto: Els Stouthamer

N I J M E E G S E O M M E TJ E S

Ommetje
Bataafs
Kwartier
Verrassend verleden

Het Bataafs Kwartier heeft een ommetje.
Ommetjes zijn wandelingen van ongeveer
een uur in Nijmegen. Er zijn er ongeveer 25.
In het Bataafs Kwartier

Onderstaande
link leidt plekken.
u naar de gemeenzijn veel beroemde
tesite,Tijdens
waar de
ommetjes
te
vindenwe
zijn.
dit ommetje komen
ze wel tegen, maar richten we

http://www2.nijmegen.nl/content/818128/omons vooral op de iets minder
metjes
bekende kanten van deze wijk.
HetEls
complete
ommetje is
Tekst:
Stouthamer
ruim 2 kilometer lang.
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Stichting Benedenstad Nijmegen
Stichting Benedenstad Nijmegen is een
initiatief van Jo Janssen 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 in Nijmegen een aangenamer verblijf te bieden door
onder andere dagjes uit te organiseren met de
zonnetrein. Daarnaast proberen wij de woonomstandigheden aangenamer te maken door
allerlei voorzieningen te treffen in de 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.

Museumtrein

In het voorjaar hebben wij tien ritten kunnen
organiseren met de zonnetrein naar het Valkhof museum. Dankzij de donatie van het Fonds
Sluyterman van Loo en Stichting Papefonds, is
dit project gerealiseerd.

Hortus Arcadië

Bij deelname van twintig personen zijn de kosten 40 euro per persoon. Om 10.00 uur worden
de deelnemers opgehaald door de zonnetrein,
aankomst Oriëntalis circa 10.30 uur. Ontvangst met een kopje koffie of thee met een
oosterse lekkernij. Vervolgens een bezoek aan
het hoofdgebouw. Aansluitend met de zonnetrein een ritje over het park naar de Romeinse
herberg, daar wordt de lunch geserveerd. Tijdens de lunch zal een gids alvast het een en ander vertellen over Oriëntalis. Er is gelegenheid
het oosters straatje te bekijken, ook hier vertelt
de gids over de geschiedenis et cetera. Vervolgens gaat iedereen met de zonnetrein naar
het beginpunt waar afgesloten wordt met een
consumptie naar keuze. Tegen 16.00 uur wordt
iedereen met de zonnetrein terug gebracht.

Hortus Arcadië

Oriëntalis

Momenteel zijn wij bezig met ritten naar
Oriëntalis. De eerste rit is inmiddels gerealiseerd, de bewoners van de Orangerie hebben
een schitterende dag mogen beleven. Deze
dag was mogelijk gemaakt door de stichting
steunfonds voor het buurt- en clubhuiswerk in
Nijmegen.
Er is nog een aantal donatie-aanvragen in behandeling. Eind september verwachten wij
daar meer inzicht in te hebben. Men kan ook
op eigen kosten dit dagarrangement boeken.
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Een bezoek aan de Hortus Arcadië is ook een
onderdeel van ons museumproject. Dit bezoek
bestaat echter alleen uit een middaggedeelte.
De deelnemers worden rond 13.00 uur opgehaald, vervolgens met de zonnetrein naar de
Hortus Arcadië, daar aangekomen volgt de
ontvangst met een kopje koffie of thee. Aansluitend een rondleiding door een gids van
de Hortus Arcadië, en tot besluit een glaasje
frisdrank. Rond de klok van 16.00 uur brengt
de zonnetrein de deelnemers weer terug naar
huis.
De eerste rit is inmiddels gesponsord door
Buurtvereniging Bataafs kwartier en aangeboden aan de bewoners van woonzorgcentrum
Nieuw Doddendaal.

Hortus Arcadië

Op dit moment hebben wij nog geen sponsoren kunnen vinden voor meer bezoekjes aan de
Hortus Arcadië. Op eigen kosten deze rit boeken is echter mogelijk. Bij deelname van 20
personen zijn de kosten € 15,00 per persoon.

Info

www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl
Els Stouthamer, telefoon 06 18 47 36 89
Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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Van Soepfabriek naar Kunstfabriek

27–28–29 september 2013
De laatste week van september gaat er in het Waalfront te Nijmegen iets buitengewoons gebeuren: de voormalige soepfabriek van
Honig wordt dan getransformeerd in een Kunstfabriek.
Na de succesvol verlopen kunstbeurs in april in de Stevenskerk
organiseert Kunstraffinaderij XL nu met enthousiasme deel twee
van de DUO editie.
Met als inspiratie het thema ‘de grootste ruimte zit in je hoofd’
nemen de leden van Smeerolie, galeries en kunstenaars uit het
hele land een week lang plaats in het grootste industriële icoon
van de stad. Zij gaan de uitdaging aan om de verlaten sfeer van dit
immense complex te versterken, het verleden voelbaar te maken
en daarnaast ook kunstzinnig te transformeren naar een eigentijdse locatie.
Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Voor fotografie tot
schilderkunst, maar ook voor graffitikunstenaars of VJ-artiesten
biedt de verlaten fabrieksruimte een schitterende entourage. Van
de beeldende kunstenaars mag een eigentijdse invalshoek en
invulling worden verwacht en bijzondere ideeën.
Voor deze uitgebreide editie van Kunstraffinaderij XL in de Honig
komen er samenwerkingsverbanden tussen muziek, literatuur,
cultuureducatie, theater en film. En daarnaast komt er in de
indrukwekkende overkapte buitenruimte een terras met Cafe
Chantant; heerlijk eten en drinken en een doorlopend gevarieerd
programma.
De eigenlijke kunstbeurs duurt drie dagen, 27–28–29 september
2013, en daaraan gekoppeld vinden in de laatste week van september een reeks evenementen plaats met een eigen programmering.
Eind september is de Honig Kunstfabriek ‘the place to be’ voor alle
Nijmegenaren. De combinatie van hedendaagse kunst in de rauwe
ruimte van fabriekshallen is veelbelovend en de belangstelling is
groot.
De fabriek Honig-Latenstein aan de Waalbandijk 20-22 is een
enorm complex, goed bereikbaar ook per auto (gratis parkeren!),
en dicht bij het centrum van de stad.
Zie voor info: www.kunstraffinaderij.nl
En volg de ontwikkelingen op www.facebook.com/KunstraffinaderijXl
Kunstraffinaderij XL DUO vindt plaats op 27-28-29 september
2013 in de Honig.
Openingstijden van 12.00 uur tot 18.00 uur, entree € 3,00
Wijkbewoners in Centrum en Benedenstad worden speciaal uitgenodigd om Kunstraffinaderij XL DUO 2013 in de HONIG te bezoeken. Als vervolg op de succesvolle editie begin april 2013 in de
Stevenskerk. In Mariken daarom een bon voor gratis toegang om
uit te knippen (geldig van 27 tot en met 29 september).

Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen
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Zet ook een ‘Stap Vooruit!’
Stap Vooruit is een gespreksgroep, voor iedereen vanaf 18 jaar die zich
meldt bij NIM, waarin snel en eﬀectief handvatten aangereikt worden om
uw situatie te verbeteren.
De groep staat voor een eerste stap in het proces om problemen aan te pakken. Het aanbod start iedere maand, dus er is nauwelijks wachttijd.
Belangrijke thema’s die steeds terugkeren in dit aanbod zijn: stoppen met

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

piekeren, grenzen leren aangeven, nee leren zeggen, steun uit de omgeving
vragen, zelfvertrouwen en ontspanning vergroten.

Vragen die in de groep aan bod komen,

voor meer
informatie
bel

zijn ondermeer:
 “Hoe kan ik zo goed mogelijk met mijn
problemen omgaan?”

06 811 473 05

 “Wat heb ik hiervoor nodig en wie of wat

plekken in Nijmegen, wisselend op de maandag- en woensdagavond.
Voor aanmelding of informatie kunt u bellen naar: (024) 323 27 51,
of mailen naar info@nim.nl.
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Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De groep draait op diverse

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

Heiweg

raat

Meer informatie

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
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onist

omgaan? En hoe doe ik dat?”

Openingstijden De Zonnebank

Zeem
anstr
aat

en met welke problemen moet ik leren

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

Piete
r

kan mij hierbij helpen?”

 “Welke problemen kan ik zelf oplossen

de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

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

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!
Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05

Eerste koopwoning?
Portaal opent deuren!

30

Mariken - september 2013

Taiji is meer dan ontspannen gymnastiek

ADVERTORIAL

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl

Het komende seizoen kun je in buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis door middel van
een basiscursus kennismaken met de
grondbeginselen van Taiji, ook wel bekend
als Tai-chi. Je leert in de basiscursus de
basis meditatietechniek, meditatieve oefeningen in staande houdingen en de eerste
stappen van de vorm. Taiji is namelijk niet
alleen een vorm van oosterse gymnastiek
voor senioren. Afhankelijk van de manier
van lesgeven en de kennis van de leraar
kan iedere leeftijdsgroep profijt hebben
van de kennis en inzichten die in Taiji
verborgen zit.
Je begint in de basiscursus met eenvoudige
en krachtige technieken, die gelijk effect hebben op je lichaam, energie en geest. Tijdens
de cursus word je gestimuleerd om thuis te
oefenen, omdat je er dan veel sneller profijt
van hebt en de overstap naar de gevorderde
groep minder groot is. Al snel zul je merken
dat je geest door de meditatietechniek en de
andere basisoefeningen rustiger en helderder
wordt. Je voelt je meer gegrond en je staat letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen. Je
leert op een ontspannen en natuurlijke manier
te concentreren, waaardoor je handelen tegelijkertijd zachter en daadkrachtiger wordt.
Taiji is behalve een meditatieve of ontspannen
manier van bewegen ook een methode om
taiji-krachten te ontwikkelen, waarvoor je niet
sterk hoeft te zijn of te worden. Taiji-krachten
hebben te maken met de ontwikkeling van
je zelfinzicht en je verhouding tot de ander.
Oorspronkelijk heette deze oefenmethode
Taiji Quan (Tai-chi Chuan), waarbij Quan staat
voor vechten.
Meestal worden deze gevechtsaspecten niet
meer beoefend. Er zit echter veel kennis in
de Taiji-krachten oftewel Taiji Jin, die ook in
het huidige dagelijks leven van toepassing
zijn. ‘Jin’ kun je begrijpen als slimme kracht of
intelligente kracht, in tegenstelling tot lompe,
botte, rechtlijnige of harde kracht. Taiji Jin zijn
niet alleen slimme krachten waarmee je een
tegenstander kunt overtroeven. Het zijn ook
Mariken - september 2013

intelligente krachten, omdat de beoefening
ervan inzicht geeft in jezelf; hoe je reageert op
de impulsen van je omgeving en van anderen.
De volgende aspecten zullen het komende
seizoen in de trainingen en workshops aan de
orde komen:
• meditatieve oefeningen om je spontane
bewegingskracht te vinden;
• oefeningen om gebruik te leren maken van
de aardekracht;
• oefeningen om de kracht van je waarneming
te ontwikkelen.
De introductie voor de basiscursus kost
€ 5,00. Daarna beslis je of je wilt deelnemen
aan de basiscursus. De prijs voor de basiscursus is € 90,00 voor 10 lessen. Tijd en datum
van de introductie en de basiscursus worden
nog bekend gemaakt. Na de basiscursus kun
je instappen bij de gevorderdencursus op
de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur 's
avonds.
De workshop over Taiji-krachten zal begin oktober plaats hebben op een zondag van 10.00
tot 17.00 uur. De workshop is toegankelijk
voor alle niveaus. De prijs is € 60,00. Mensen
met een minimuminkomen kunnen dat bij de
aanmelding doorgeven en krijgen korting.
Neem contact op om je aan te melden of voor
meer informatie: info@taiji-nijmegen.nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00
info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39
info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
klant@woonzorg.nl
• Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis:
(024) 323 35 23, Papengas 8
hetoudeweeshuis@nijmegen.nl
• Activiteitencentrum Doddendaal:
(024) 360 35 73, Achter Valburg 2
acdoddendaal@xs4all.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Open Huis gemeente Nijmegen: 14 024
Mariënburg 75, openhuis@nijmegen.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
• Stadsschouwburg en Vereeniging:
(024) 322 10 00, kassa@keizerkarelpodia.nl
• De Lindenberg: (024) 327 39 11
info@delindenberg.com
• LUX en VillaLUX: 0900 589 46 36
• Bioscopen Calypso en Carolus: 0900 20 45678
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Foto’s uit Nijmegen-Centrum

Foto’s: Gerie Sandmann

