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IN EEN NIEUW JASJE!

Zoals u wellicht ziet heeft uw Mariken een nieuw uiterlijk gekregen.  
Ontworpen door Bregje Jaspers van STUDIO 0404. We hopen dat u 
het net zo fris en mooi vindt als wij en dat u volop gaat genieten  
van dit nieuwe nummer.
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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

De Hertogstraat

Hertogstraat
De Hertogstraat is één van de ringstraten 
met een aantal gerenommeerde zaken, 
die er dan ook al heel lang gevestigd zijn, 
maar een echte winkelstraat is het niet. Er 
is veel horeca, cafés en restaurants, maar 
een druk en levendig uitgaansgebied? Niet 
echt. Het lijkt wel of de straat op twee 
gedachten hinkt, en daardoor iets eigens 
mist, wat andere ringstraten als de Van 
Welderenstraat en Lange Hezelstraat wel 
hebben. We worden ontvangen in een van 
de kantoorruimtes achter in de winkel van 
Lucas en Nicole Leenders. De winkel is 
door de jaren heen uit zijn jas gegroeid en 
omvat inmiddels drie huisnummers: 50, 
52 en 56. Lucas en Nicole wonen daarbo-
ven. Schuin tegenover heeft Cis Lambers 
in 1999 een pand gekocht en woont daar 
sindsdien met veel plezier. 

Lucas: ‘Je had vroeger wel meer van die ty-
pische familiebedrijven zoals wij hier in de 
straat, maar door de jaren heen zijn er toch wel 
veel verdwenen. Eind vorig jaar nog Wanco 

parket, maar de poelier zit hier al heel lang, 
de Duitse bakker Derks, Termaat Motoren, 
Teunissen Naaimachines en Nannings. Het 
wisselt allemaal wel sneller dan vroeger.’ 
Lucas Leenders is 40 jaar. Getrouwd met 
Nicole en twee kinderen van 3,5 en 1,5 jaar 
oud. ‘Het is begonnen met mijn opa, Lammy 
Leenders, die in 1932 in de Korte Burchtstraat, 
met telefoonnummer 5, een winkel in kantoor-
artikelen begon. Vlak voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar 
nieuwbouw op Kelfkensbos, de plek waar nu 
Halfords zit. Alles ging echter volledig verlo-
ren bij de bevrijding in 1944, aangestoken door 
vluchtende Duitsers. Via onder andere de Korte 
Molenstraat en de Van Welderenstraat kwam 
de zaak uiteindelijk terecht in de Hertogstraat 
in 1952. Mijn vader Ger heeft het in 1975 over-
genomen en ik weer van hem na zijn pensioen, 
tijdens het 75-jarig bestaan van de zaak.’ 

BEBOUWINg
Er is veel plat gegaan tijdens de laatste we-
reldoorlog. De meeste bebouwing aan de 
Hertogstraat stamt dan ook uit de vijftiger ja-
ren. Een van de uitzonderingen hierop vormt 
het bankgebouw op nummer 68. Gebouwd in 

1921 door architect Oscar Leeuw, ook ver-
antwoordelijk voor de Vereeniging, Museum 
Kam en de Synagoge – nu het Natuurmuseum 
- aan de Gerard Noodtstraat. Het pand kwam 
overigens niet ongeschonden uit de oorlog. 
Het interieur werd volledig door brand ver-
woest, ook hier aangestoken door vluchtende 
Duitsers in 1944. In feite stonden enkel de 
buitenmuren nog overeind en is uiteinde-
lijk alleen de kolossale voorgevel aan de 
Hertogstraat behouden. Een voorgevel die 
op-, maar ook enigszins uit de toon valt bij 
de veel kleinere bebouwing in de rest van 
de Hertogstraat. Een bank heeft daar altijd 
gezeten. Dat begon met de Nijmeegsche 
Bankvereeniging Van Engelenburg & 
Schippers, daarna de Twentsche Bank, die 
opging in de ABN-bank. Sinds 1996 zit er 
een callcenter van ABN-AMRO en werken er 
tegenwoordig zo’n driehonderd mensen. 

Maar er valt meer op bij de bebouwing aan 
de Hertogstraat. Lucas: ‘De huizen aan de 
oneven kant hebben bijna allemaal een plat 
dak en een enorme kelder, die soms onder 
het hele pand doorloopt, terwijl de huizen 
aan de even kant bijna allemaal een puntdak 
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Vlnr. Lucas en Nicole Leenders en Cis Lambers

hebben met een kleine kelder.’ Nicole: ‘Het 
schijnt te komen, omdat het hier een glooi-
end terrein is, maar of dat waar is, weet ik 
niet.’ Cis: ‘Die grote kelders lenen zich wél 
perfect voor weedplantages, want die hebben 
ze hier de afgelopen jaren een aantal moeten 
ontmantelen.’

TERUg NAAR HET CENTRUM
Cis Lambers, 66 jaar, geboren in Nijmegen-
West, woonde lange tijd in Weezenhof, maar 
wilde toch liever terug naar het centrum. 
Ze verhuisde eerst naar een flat aan de Van 
Schaeck Mathonsingel en van daaruit naar de 
Hertogstraat. ‘Ik kocht daar een pand uit 1953 
voor ruim twee ton, toen nog guldens, en ik 
heb dat flink verbouwd. Het is heel ruim. 
Twee lagen en op het dak een tuin van 60 
vierkante meter. Dat wilde ik ook heel graag, 
alhoewel het best lastig is om dat goed bij te 
houden. Je kunt niks afvoeren aan afval enzo, 
tuinieren op een dak is een hoop gedoe.’

De Hertogstraat maakt deel uit van het 
Bataafs Kwartier, ooit met veel elan begon-
nen, maar de buurtvereniging kan wel nieuw 
bloed gebruiken. Cis: ‘Het komt nog maar 
op een paar mensen neer, heel jammer dat 
de respons uit de buurt zo minimaal is. We 
wilden onlangs een bridgeclub opzetten, 
met minimaal vier tafels. Dat is niet gelukt, 
teveel mensen die slagen om de arm houden, 
niks daadwerkelijk af willen spreken, te vrij-
blijvend allemaal. ’ Datzelfde geldt voor de 
winkeliersvereniging. Lucas: ‘Er zitten nogal 
wat free riders tussen, met name in de horeca. 
De laatste keer dat er écht iets georganiseerd 
was, dateert van na de herinrichting, een 
jaar of vijf geleden. Het is hier geen Van 
Welderenstraat, die heeft een veel hechtere 
club.’

De nieuwbouw aan de Scholenhof, het voor-
malige St. Josephhof, maakt dat de buurt wel 
verjongt. Daar zitten veel jonge gezinnen 
en starters tussen. Een aantal panden in de 
straat is verbouwd tot woon-unit, dat levert 
voor de eigenaar meer op, maar niet iedereen 
is blij met deze verkamering. Lucas: ‘Op 
Wintersoord ook, daar woonden vroeger 
alleen maar gezinnen, nu bijna allemaal 
studenten.’

HORECA
Er zijn veel cafés en restaurants in de straat. 
Een aantal bekende kroegen vroeger waren 
de Hertog met Toon van der Donk, Gompie 
– who the f*ck is Alice - Houdoe, waar 
Frank Boeijen in de kelder repeteerde of 
de Huifkar. Wintersoord is nu de plek waar 
vooral het overlast gevende uitgaansleven is 
gevestigd. Lucas: ‘Het middelste stuk hier is 
altijd wel een stuk rustiger geweest. Ook bij 
de Vierdaagsefeesten. Dan gebeurt het vooral 
op de kop van de straat en aan het eind bij het 
hoofdbureau.’ Nicole: ‘Als je niet tegen een 
beetje lawaai kunt, moet je niet in de bin-
nenstad gaan wonen. Ik hoor de sirenes niet 
meer. De kinderen slapen ook overal door-
heen.’ Cis: ‘Vroeger toen de kermis nog op de 
St. Josephhof stond, werd ik er wel eens gek 
van. Muziek keihard; de wagentjes van de 
achtbaan leken zó mijn huiskamer in te vlie-
gen, maar het ergste vond ik het geknipper  
en geflikker van die lichtjes. Nu staat alles 
met de rug naar mijn huis en heb ik geen last 
van al te lawaaierige attracties.’ ‘En we heb-
ben in de straat geen tamboerijnvrouwtje of 
coffeeshop met als gevolg auto’s met draaien-
de motoren,’ vult Lucas aan. 

De winkel van Leenders is zaterdag en 
zondag gesloten, omdat men zich niet spe-
cifiek op de particuliere markt, maar op het 
zakelijke verkeer richt. De etalage straalt 
dezelfde zakelijkheid uit, maar twee keer 
per jaar wordt daar een uitzondering op ge-
maakt. Lucas: ‘Marco, een van onze mede-
werkers, heeft een miniatuurkermis in elkaar 
geknutseld, en tijdens de kermis en met de 
Vierdaagse sieren zijn kleine attracties de 
etalage op. Mensen verdringen zich dan  
soms voor de winkel.’

Geen kwaad woord van Lucas en Nicole over 
het wonen aan de Hertogstraat, toch zien ze 
zich nog wel eens verhuizen. Lucas: ‘Nu  
hebben we nog genoeg ruimte voor ons  
vieren, maar dat zie ik nog wel veranderen.  
We kijken nog nergens naar uit, maar eens  
zal dat wel gebeuren.’ Cis is geen planner. 
‘Het bevalt me hier prima, en wat de toe-
komst brengt, dat weet nog niemand. Ik 
wacht rustig af en zie wel wat er gebeurt.’

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

Michiel van de Loo en Rob Essers
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Hertogstraat in 1905

De naamgeving van de Hertogstraat heeft in de loop der tijden nogal 
wat stof doen opwaaien. In de 19e eeuw werd de straat Hertogsteeg ge-
noemd. De poort aan het einde van de straat heette Hertogsteegpoort. 
De straat werd reeds vermeld in 1382. Oude benamingen  
waren Hersteeg, Hertsteeg, Hyrtsteeg, Hyrtzsteeg et cetera. Tegen 
het einde van de 17e eeuw was de naam al verbasterd tot Hartog- of  
Hertogsteeg.

De straat zelf is in de loop der jaren nauwelijks van plaats veran-
derd. Op grond van de Vestingwet 1874 konden de wallen en de poort  
eindelijk worden gesloopt. Voor het verlengde van de straat stelden 
burgemeester en wethouders in 1881 de naam Hertogsteeg voor. Op 
voorstel van J.H. Graadt van Roggen (1831-1902) besloot de gemeen-
teraad op 23 april 1881 met 12 tegen 5 stemmen om de gehele straat 
de naam Hertogstraat te geven. Het aangrenzende plein kreeg later de 
naam Hertogplein (raadsbesluit d.d. 22 februari 1896). 

H.D.J. van Schevichaven (1827-1918) schreef in 1896: ‘Het is echter 
moeilijk zich met den tegenwoordigen te vereenigen. Hersteeg, zooals 
deze straat nog onder het volk heet, en tot voor betrekkelijk weinige 
jaren algemeen genoemd werd, komt nader bij de ware beteekenis 
en den oorspronkelijken vorm: heirsteeg toch is een naam die in het 
Nederduitsch aan veel oude, dikwijls Romeinsche, wegen gegeven 
wordt, in oud Hollandsch her- of heerstrate, van waar de verbastering 
‘s heeren straten.’ De naam Hertogplein herinnerde volgens hem aan 
de Hertogen van Gelderland.

Van Schevichaven die in de periode 1897-1918 archivaris van 
Nijmegen was, heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad op 2 april 
1910 besloot om de naam Hertogstraat per 1 januari 1912 te wijzigen 
in Hersteeg. Met belanghebbenden werd destijds geen rekening gehou-
den. Het voorstel van burgemeester en wethouders werd met 17 tegen 9 
stemmen aangenomen. De naam Hertogplein werd niet gewijzigd. Het 
raadsbesluit uit 1910 leidde tot een jarenlange strijd voor herstel van de 
naam Hertogstraat.

Het verzoek van het bestuur van de Vereeniging ‘Hertogstraatbelangen’ 
om den naam Hersteeg weer door Hertogstraat te vervangen werd 
op 30 januari 1924 nog voor kennisgeving aangenomen. Pas in 1926 
vonden de belanghebbenden uiteindelijk gehoor bij de gemeenteraad. 
Een nieuw verzoek van de vereniging werd gehonoreerd en de naam 

Hersteeg werd met 31 tegen 1 stem gewijzigd in Hertogstraat (raads-
besluit d.d. Op 20 januari 1926).

Dit was niet de laatste wijziging van de straatnaam. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd de naam door burgemeester Van Lokhorst (1883-
1971) gewijzigd in Heirsteeg. Het besluit van 21 juli 1943 had be-
trekking op een gedeelte van de Hertogstraat tussen Kelfkensbos en 
Hertogplein, na verbetering van 23 juli 1943 op het gedeelte tussen 
Kelfkensbos en van Broekhuysenstraat. De naam van het laatste ge-
deelte van de straat werd niet gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de naam 
Hertogplein.

Mogelijk hield het besluit verband met de aanslag op politiecommis-
saris majoor Van Dijk (1905-1943). Hij werd op 8 juli 1943 in de 
Hertogstraat door een lid van de illegaliteit neergeschoten en overleed 
op 31 augustus 1943 aan zijn verwondingen. De straatnaamwijziging 
hing echter in de lucht.
Waarnemend gemeentearchivaris P.C. Boeren (1909-1994) schreef in 
de Provinciale Geldersche Courant / Nijmeegsche Courant van 3 mei 
1943 onder de kop ‘HEIRSTEEG OF HERTOGSTRAAT?’ onder 
meer: ‘Een verkeerde opvatting van deftigheid, gebrek aan zin voor het 
verleden en zelfs commercieel eigenbelang zijn er de schuld van, dat de 
naam Hersteeg in 1881 en nogmaals in 1926 uit de lijst van straatna-
men is geschrapt. De belanghebbenden hebben gelukkig niet het recht 
uit te maken, hoe hun straat zal heeten (...).’

Nog voordat Nijmegen helemaal bevrijd was, zijn op 19 september 
1944 alle besluiten uit 1942 en 1943 om aan verschillende straten een 
andere naam te geven ingetrokken en is besloten de oorspronkelijke 
namen te doen herleven. Het besluit is ondertekend door waarnemend 
burgemeester Van der Velden en secretaris Meddens. Sinds 19 septem-
ber 1944 heet de gehele straat weer Hertogstraat.

In 2008 duikt bij de visualisatie van de oude stadspoort op het 
Hertogplein de naam Hertsteegpoort weer op. Naamgeving van  
gemeentelijke bouwwerken is de bevoegdheid van de gemeenteraad, 
maar tot op de dag van vandaag is verzuimd een voorstel aan de raad 
voor te leggen. Wat is er mis met de naam Hertogpoort? Of zijn er  
plannen om ook de straatnaam weer te wijzigen in Hertsteeg? 

Tekst: Rob Essers  
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‘Er moet een voorzet tot nieuw beleid 
uitkomen voor het volgende college.’ 
Dat zegt voorzitter Mickel Moors over 
het beoogde resultaat van het platform 
Kamerbreed Nijmegen. 

‘Doel van het platform is een gewogen, 
gedegen en eerlijk beleid op het gebied van 
verkamering van Nijmegen’, zegt Mickel, ‘in 
verband met leefbaarheid, balans in de wijk, 
veiligheid in de panden en het tegengaan van 
eventuele overlast. Eerlijk is dat je rekening 
houdt met mensen die er al lang wonen. Als 
je toestaat dat er verkamering komt, gaat 
de waarde van de panden naar beneden. 
Ook sociaal-maatschappelijke doelen, 
bijvoorbeeld burgerparticipatie, worden niet 
gehaald. Een omgeving met alleen maar 
ouderen en jongeren vlot niet. Ons ideaal is 
dat je een buurt hebt waarin je mensen van 
allerlei pluimage tegenkomt qua leeftijd, 
kleur et cetera.’

SNEL VERDIENEN
De verkamering speelt vooral in het centrum 
en de aangrenzende wijken. Mickel: ‘De 
crisis zorgt ervoor dat panden niet verkocht 
worden. De eigenaren zetten er studenten in 
omdat dat snel verdient. Dat zorgt voor een 
disbalans in de omgeving. In andere wijken 
wonen mensen met hetzelfde levensritme. 
Dat is met studenten niet zo. Die zijn overdag 
stil. Vanaf 20 uur begint het geluid. Dat 
hoort bij studenten, maar het zorgt wel voor 
overlast. Je moet kijken wat de omgeving 
toelaat. Daar moet je naar op zoek.’ 

AANLEIDINg
‘De aanleiding was het verergeren van de 
klachten: geluid, fietsen en vuilniszakken 
in de voortuin. Er moet nu 0,4 parkeerplek 
per kamer zijn, maar er is geen eis voor een 
fietsenstalling, ook niet voor het netjes stallen 
van vuilniszakken. De enige plek is vaak de 
voortuin.’

VERgUNNINg
‘Voor vier kamers of minder is geen 
vergunning nodig, voor vijf of meer wel. 
De gemeente geeft nu gemiddeld vijf 
vergunningen per week. Het enige criterium 
is de WOZ-waarde. Er is eventueel nog een 
leefbaarheidstoets, maar die is nog nooit 
toegepast. Er is geen brandweertoets meer. 
Die moet terugkomen, want veel panden 
zijn brandgevaarlijk. Veel panden zijn 
supergehorig. Wij accepteren niet meer dat 
het zo maar allemaal kan.’

‘Met wethouder Jan van der Meer hebben we 
afgesproken dat we beginnen met gesprekken. 
We gaan praten met studentenorganisaties, 
HAN, universiteit, de gemeente, de SSHN en 
KBS, de Kamerbeheerservice en de bewoners 
van de betrokken wijken. Er moet een voorzet 
tot nieuw beleid uitkomen voor het volgende 
college.’ 

Tekst: René van Berlo    Foto: Gerie Sandmann

‘Wij accepteren niet 
meer dat het zomaar 
allemaal kan’

Het platform Kamerbreed Nijmegen oefent po-
litieke druk uit om te komen tot regulering van 
verkamering. Het platform wil de leefbaarheid 
in straten/wijken verbeteren. Deelnemende 
organisaties zijn Bewonersplatform Centrum, 
Bewonersorganisatie Bottendaal, Bewoners-
commissie de Liguster (Heseveld), Buurt-
vereniging Altrade en Wijkvereniging Ons 
Waterkwartier. Het platform staat open voor 
andere organisaties.
 
Voor meer informatie of aanmelden:
kamerbreed-nijmegen@outlook.com

Voorzitter Mickel Moors van kamerbreed Nijmegen
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Heeft u een vraag over de dieren? 
Vraag het Birgit, Nicole, Lisa, Herman…
 
In een vorige kroniek kwamen namen van 
onze dieren aan de orde. Het blijkt dat be-
zoekers van het park het leuker vinden om te 
komen kijken naar Irene, Famke en Frouke, 
of naar Dido en Aeneas (de zwanen) dan zo-
maar naar een geitje, hertje of zwaan. De die-
ren worden zo bijna bekenden. 

Ook voor de dierenverzorgers is het prettig 
om te communiceren met elkaar over een 
dier met een naam. En inmiddels is het ge-
woonte geworden dat een dierenverzorger 
die als eerste bij een net geboren dier komt 
de naam bedenkt. Wat veel bezoekers waar-
schijnlijk niet beseffen is dat er veel gecom-
municeerd wordt over het wel en wee van 
onze dieren. 
Onze dieren, de dierenweide en de volière 
zien er altijd prachtig verzorgd uit. En dat 

gaat niet vanzelf. Iedere dag zijn de dieren-
verzorgers in touw. Ook zij hebben namen: 
Jac, Jenny, Cecilia, Suzanne, Bart, Lisa,  
Birgit, Jeldou, Helga, Michiel, Nicole, 
Herman, Chantal. Vaak komen bezoekers 
aan het hek om even met hen te praten of 
vragen te stellen over de dieren. 
Onze dierenverzorgers vinden het leuk om 
uit te leggen waarom Bram en Wout (de 
geitenbokjes die dit jaar zijn geboren) er 
niet meer zijn. Zij zijn beiden opgenomen 
door mensen in Groesbeek die graag een 
jong bokje aan hun kleine dierenbestand 
wilden toevoegen. Bram en Wout waren 
alweer pubers en om te voorkomen dat zij 
een van de geitjes zouden bevruchten - hun 
moeder ofwel een geitje van een ander ras 
- moest voor hen een plek gevonden wor-
den. Dit is niet gemakkelijk, want de voor-
keur gaat uit naar geitjes. We zagen dus 
met een gevoel van opluchting Bram en 
Wout vertrekken naar gezinnen waarbij zij 

verder mogen opgroeien. Tevoren waren 
twee dierenverzorgers gaan kijken waar 
zij terecht zouden komen. Dit is maar een 
voorbeeld van de zorgvuldigheid waarmee 
wordt omgegaan met al onze dieren. Dat 
geldt voor zowel de vogeltjes in de voliè-
re, als de zwanen of de dieren in de weide. 
 
Veel bezoekers, vooral met kinderen, komen 
onder andere om de dieren te voeren. Het is 
leuk om op die manier contact te hebben. 
Maar het is niet leuk als de dieren te zwaar 
worden en als gevolg hiervan last krijgen. 
Een leidraad wat goed en niet goed is om 
te voeren hangt nu in het infobord. Zijn er 
nog meer vragen? Vraag het dus gerust aan 
Suzanne, Helga, Jeldou, Cecilia of… 

Tekst: Joke van Onna      

Foto: Gerie Sandmann

kronenburgerpark
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Als u dit leest is de sint al in het land met zijn pieten en schit- 
teren de kerstetalages je tegemoet met zijn concurrent de kerst-
man. De overeenkomst van deze drie is voor sommige mensen 
de verkleedpartij. En altijd ontstaat er weer een discussie rond-
om deze feesten. Sint zijn pieten mogen niet meer alleen zwart 
zijn, de kerstman moet wegblijven tot sint is vertrokken en het 
Van Limburgfestival vinden enkele inwoners een feestje voor  
re-enactors waar geen subsidiegeld heen mag vloeien.

Feit is dat het Van Limburg Festival Nijmegen behoorlijk op de 
kaart heeft gezet en dat het dit jaar een knallend succes is gewor-
den met 4000 betalende bezoekers en 25.000 mensen die naar de 
Blijde Incomste zijn komen kijken. Hoogtepunten dit jaar waren het 
Middeleeuwse Banquet en het programma in het Valkhofmuseum 
samen met het spectaculaire kampement op het Valkhof, com-
pleet met vuurspuwende Gelderse Draak. In deze Mariken willen 
wij een oproep doen aan ondernemers en bewoners van de bin-
nenstad om volgend jaar mee te doen bij het tiende festival. In de 

Duitse plaats Soest wordt er om de twee jaar een Soester Fehde 
gehouden en daar slaagt men er in om de complete binnenstad 
bij dit feest te betrekken. Dat kan Nijmegen toch ook! Versier uw 
gevel met een middeleeuwse vlag, laat het horecapersoneel in 
middeleeuwse kledij bedienen, zet houten banken neer en schenk 
bier in een nap. Met een kleine ingreep maakt het dit festival  
zoveel feestelijker en nog aantrekkelijker. Als u een goed idee 
heeft, geschikt om uit te voeren of u wilt graag als vrijwilliger 
meehelpen of u wilt best in middeleeuwse kleding rondlopen, 
maar hebt er geen zin in dit zelf aan te schaffen? Op de site van 
het Van Limburg Festival vindt u alle contactgegevens. Zij helpen 
u graag met de uitvoering van uw idee.

Laten we er volgend jaar een schitterend feest van maken het laat-
ste weekend van augustus en geniet van de bijgaande inspireren-
de foto’s. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto's: Gerie Sandmann

TErugBLik
gebroeders van Limburg Festival 2013

Vrijwilligers gekleed in  middeleeuwse kleding
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‘”Ga jíj naar de stad verhuizen?”, vragen mensen mij verbaasd. Ik, 
die altijd zo met de natuur en met groen bezig ben. Ik heb bij het IVN 
gewerkt en ben daar nog vrijwilliger. Ik leid op het moment veertig 
nieuwe natuurgidsen op. Maar ik heb altijd een dubbelleven geleid, 
met natuur, met cultuur, met van alles. Zo werk ik al 27 jaar mee aan 
de Open Monumentendag. 

En overal is natuur, óók in de stad. Ik heb me ook altijd ingezet voor 
natuurlijke groenervaringen in de stad:  in een parkje hier, een plant-
soen daar. 

We wonen nu in Tolhuis, vlakbij Stadspark Staddijk en de Overasseltse 
en Hatertse Vennen. We wilden graag dichter bij het centrum wonen 
en hebben wel eens gezocht in de buurt van de St. Annastraat. Maar 
steeds stuitten we op huizen waar nog zoveel aan opgeknapt moest 
worden. Daar verlaat ik mijn mooie huis in Tolhuis niet voor.  

Mijn dochter werkte bij ING Real Estate en was nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van Plein 1944. Ze wees me op de nieuwbouw. Doen we 
het wel, doen we het niet, dachten we. Ik wil nog wel één keer terug 

naar de stad. Mijn man is in de Van Welderenstraat en Ziekerstraat 
opgegroeid: zijn ouders hadden daar een postzegelhandel. Ik heb als 
kind in de In de Betouwstraat gewoond, mijn ouders hadden een  
winkel met kerkelijke kunst. Ik zat op de basisschool bij de Zusters van 
Jezus, Maria en Jozef aan de Wedren. De stad is me heel vertrouwd. 
Als kind ging ik vaak naar mijn oom op de Duivelsberg en zo raakte ik 
ook gehecht aan de natuur.    

We komen te wonen in de stadswoningen met drie woonetages. Ik 
wil nog geen appartement met alles gelijkvloers. Op de bovenste ver-
dieping zien we de Stevenskerk en de Waal. En we zijn zo in de  
Ooijpolder en het Kronenburgerpark. 

In Dukenburg heb ik me altijd ingezet voor de stadsnatuur. “Straks 
ben je Dukenburg vergeten”, krijg ik te horen. Nee, daar ligt een groot 
stuk van mijn verleden, daar zijn mijn kinderen opgegroeid. Ik zal er 
nog vaak komen. Ik heb natuurlijk wel de intentie om echt een binnen-
stadbewoonster te worden en actief te zijn in het centrum. In januari 
staat al een IVN-excursie in het Kronenburgerpark gepland. Maar dat is 
toevallig…’  

NiEuWkOMErS
iN HET CENTruM!

Jos en Bea peeters 

‘Overal is natuur, óók in het centrum’
Bea Peeters verhuist met haar man Jos van Tolhuis naar de nieuwbouw tussen Plein 1944 en V&D
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´We hebben nu een ruime tweekapper in Beuningen met vijf slaapkamers en een grote tuin. 
In november woonden we hier 25 jaar en ik heb het reuze naar mijn zin in de buurt. Láter gaan 
we kleiner wonen in een appartement met weinig onderhoud, riepen we altijd. “Maar waarom 
stellen we dat uit? Waarom doen we dat nu niet”, vroeg mijn man op een dag. Oké, zei ik wat 
aarzelend. Maar dan heb ik wél een heel wensenlijstje. Ik wil minstens drie slaapkamers zodat 
mensen kunnen blijven slapen als dat zo uitkomt. Ik wil een eigen parkeerplaats en een groot 
balkon zodat je niet met zijn allen heel krap op een rijtje hoeft te zitten.

Ik had het er met collega’s over en die begonnen over de nieuwbouw op Plein 1944. Mijn man 
ging met een makelaar praten en die suggereerde Plein 1944. Duidelijker hartje stad kun je het 
niet hebben, dacht ik. Langzaam maar zeker begon ik er warm voor te lopen. Er is volop bewe-
ging op straat, het vele leven spreekt me aan. Ik ben nu helemaal om, al zal ik de tuin missen. 
En het uitzicht op de polder én mijn kippen.

We komen op de zevende etage te wonen met een enorm dakterras. Daar creëren we weer 
ons eigen paradijsje. Wat we vast veel gaan doen, is een rondje stad. Dat doen we nu al, we 
fietsen naar het centrum en kijken overal rond. Het wordt allemaal makkelijker qua onderhoud 
in het nieuwe huis, we krijgen meer vrije tijd. Het lijkt me heel gezellig middenin de stad!’ 

´Een jaar of vijftien geleden zijn we gestopt met onze tabakszaak tussen Automatiek Groenen 
en Kamerbeek Juweliers op Plein 1944. We woonden jarenlang boven onze winkel, maar we 
moesten weg voor de nieuwbouwplannen. “Oké, we verkopen alles aan de gemeente, maar 
dan willen we wel de mogelijkheid om terug te komen”, heb ik gezegd. Het duurde jaren voor-
dat alle plannen klaar en gerealiseerd waren, maar nu is het eindelijk zover. We kunnen terug.

Al die tijd hebben we aan de Sint Jacobslaan gewoond. Het is hartstikke leuk en gezellig wonen 
daar, maar toch zal ik pas rust hebben als ik weer in de stad woon. Wij zijn echt stadsmensen. 
Ik wil er graag even uit lopen. Even naar het park, even een terrasje pakken. We kennen natuur-
lijk veel mensen in het centrum. 

We komen te wonen op de achtste verdieping. Zo’n modern appartement is natuurlijk heel wat 
anders dan het huis boven de tabakszaak waar we vroeger woonden. Ik ben nu 76, maar het 
is geen moment bij me opgekomen om niet meer terug te verhuizen. “Wonen jullie hier al-
weer?”, vragen de mensen me regelmatig op de markt. Het zal wel begin volgend jaar worden, 
maar ik wil nu zo snel mogelijk terug.’ 

Tekst: Lucy Holl 
Foto’s: Gerie Sandmann

‘Duidelijker hartje stad kun je het niet hebben’
Jolan ten Teije verhuist met haar man Harry van Beuningen naar Plein 1944:

‘Het is eindelijk zover, we kunnen terug’
Gerard Brans verhuist met zijn vrouw An van de St. Jacobslaan naar een  
appartement boven Primark

Jolan en Harry ten Teije

qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom) 

Oversteek  
Afgelopen maand werd de nieuwe 
Waalbrug de Oversteek geopend. De brug 
die het stadscentrum zal ontlasten van 
het onophoudelijke verkeer. De brug die 
Nijmegen nog een oversteekmogelijkheid 
biedt en ervoor zorgt dat onze stad defini-
tief geen stad aan de rivier is, maar een stad 
waar de rivier doorheen stroomt. 

Een paar dagen voor de opening stond ik 
voor het EO-programma Geloven op 2 op 
de Sint Stevenstoren. Het was een zonnige 
dag, waardoor ik 360 graden Nijmegen kon 
bewonderen. De nieuwe brug glinsterde. 
Wat een uitzicht. Wat een stad. De ware ge-
liefde kan je altijd verrassen.  

Hoog op de toren raakte ik ook teleur- 
gesteld. Ik kon de slordigheid van het stads-
bestuur waarnemen die de stad willen 
volproppen met van alles en nog wat. De 
toekomstige lelijkerd, het Van der Valkhotel, 
die het beeld aan de Waal zal domineren, 
wilde ik weg denken. 

Ik telde de uren af voor het grote feest. 

Nijmegen is de stad van vele overstekers die 
gedurende de geschiedenis de Waal of de 
Maas overgestoken zijn om Nijmegenaren 
te worden. Als vele stadsgenoten met een 
vluchtelingenachtergrond heb ik in mijn 
land de bruggen zien kapot gaan. Ik heb op 
een brug gewacht.

Het werd een koude middag. Anders dan ik 
verwachtte, werd het feest van de stadselite. 
Ik miste in het feestprogramma een aandeel 
van jongeren. Ik miste swingende muziek van 
Nijmeegse Antillianen. Ik miste de Armeense 
dansgroep, een Turks koor. Ik miste de jood-
se, christelijke, islamitische, hindoe-gebeden 
voor het welzijn van de brug. Het leek op een 
PR-feestje van de gemeente voor een oor-
logsmuseum dat wenslijk lijkt. 

Ik heb het feest verlaten, hardloopschoenen 
aangetrokken en me aangesloten bij de 
FlashRunners van de Oversteek. 

Qader Shafiq
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Een druilerige zaterdagmorgen is het op 
zaterdagochtend 2 november 2013 aan 
de Oude Haven, maar allerminst een 
treurige stemming. 

Aangelopen zie ik een flink aantal bewoners 
van de binnenstad samengepakt onder en bij 
een aantal witte tentjes waarin de warme koffie 
en thee met peperkoek je tegemoet dampt. De 
plaatselijke notabelen zijn aanwezig, waaron-
der de immer goedgemutste wethouder Turgay 
Tankir en onze huisarts Paul Giesen, wijkma-
nager Eric van Ewijk en wijkbeheerder Hans 
Bongers. Deze vier hebben een prominente 
rol gespeeld in de totstandkoming van deze 
prachtige beweegtuin voor ouderen, maar de 
credits zijn voor de bewoners onder aanvoering 
van Christel Kokke en Henk Lamers. Dankzij 
hun lange adem, uithoudingsvermogen en 
standvastigheid is de tuin er dan toch geko-
men. Wethouder Tankir benadrukte dit in zijn 

toespraak en na alle lovende woorden is een 
bloemetje zeer op zijn plaats. Het is de derde 
beweegtuin in Nijmegen, op een unieke plek 
aan de Waal. In de voormalige woonplaats van 
Tankir, Istanboel, zijn beweegtuinen al jaren 
heel gewoon en vind je ze op talloze plekken in 
deze wereldstad. Nijmegen volgt het voorbeeld. 

De suggestie van Paul Giesen om een kopje 
koffie te gaan drinken in het Oude Weeshuis, 
vervolgens een half uurtje bewegen als war-
ming-up in de tuin, dan eventueel de twee-brug-
genloop, weer een kwartiertje cool-down in de 
tuin en een drankje na in het Oude Weeshuis, 
is een hele goede. Een unieke kans om andere 
wijkbewoners te ontmoeten, samen te werken 
aan een gezonde leefstijl of een programma te 
volgen om een aantal kilootjes kwijt te raken. 
Het bewonersinitiatief is tot stand gekomen met 
de zogenaamde vouchergelden, overgebleven 
uit de voormalige gelden uit het Grote Steden 

Beleid en bestemd en gelabeld voor de bin-
nenstad. Mooi dat er van dit geld iets is gedaan 
waar iedereen profijt van kan hebben, want je 
hoeft natuurlijk geen zestig-plus te zijn om van 
deze tuin gebruik te mogen maken. De toestel-
len zijn behoorlijk hufterproof, dus dat zit wel 
snor. Het nodigt niet uit tot het vormen van een 
hangplek. We hopen met z’n allen wel dat het 
een aantrekkelijke en veel gebruikte hangplek 
voor ouderen zal gaan worden en nodigen ie-
dereen uit er flink gebruik van te gaan maken. 

Na een twee uur durende bijeenkomst waren er 
nog dozen gezond fruit voor alle aanwezigen, 
die gretig afname vonden. De stad is weer een 
stukje mooier geworden, dus ouderen… nu aan 
de slag. 

Tekst: Anneke Arzbach       

 Foto: Gerie Sandmann

De beweegtuin aan de Oude Haven

BEWEEgTUIN VOOR  
OUDEREN gEOpEND

De beweegtuin aan de Oude Haven
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                                                                                                                   Vlnr. Sophie kiela, Erwin van zoelen en Nicolette Naphausen

Een echte eyecatcher, die opgezette tijger in de etalage bij Skin-
a-matic in de Van Welderenstraat. Waar komt die vandaan? Dat 
is de eerste reactie van bijna iedereen die de tijger ziet. 

Wel, van de overburen, de Museumwinkel. Daar binnengestapt 
is dan natuurlijk de eerste vraag waar zij die tijgerhuid vandaan 
hebben. Toch blijft die vraag even hangen, de ervaring binnen te 
stappen in de wondere wereld van opgezette dieren, skeletjes, 
schedeltjes, veren, vlinders voert de boventoon. De wereld van 
de taxidermie. Taxidermie houdt zich bezig met het prepareren 
en opzetten van dieren. 
Door de prachtig ingerichte winkel word ik naar achteren ge-
leid, naar een soort atelier, meer een werkplaats. Sophie Kiela 
en Erwin van Zoelen ontvangen mij daar allerhartelijkst. Ik mag 
plaats nemen op een opgezette muskusos en verbaas mij erover 
hoe hard die is. Het is ook ongeveer de enige zitplaats. Waar zit 
ik op, denk ik direct. Wat zit er in die muskusos? Purschuim! 

Verbazing
Bekomen van de eerste verbazing ontspint zich het verhaal hoe 
deze twee jonge mensen ertoe gekomen zijn zich bezig te gaan 
houden met taxidermie. De vader van Erwin spaarde schedels en 
was altijd op pad in de natuur om deze te zoeken. De jonge Erwin 
volgde met interesse de bezigheden van zijn vader, maar ging 
toch een opleiding accountancy volgen in Nijmegen. Dat leek 
een veilige toekomst te bieden. In zijn vrije tijd ging hij zich toch 
steeds meer ook bezighouden met het verzamelen van schedels 
en ook ging hij zich bekwamen in het opzetten van dieren. Een 
echte opleiding hiervoor is er niet, maar Erwin ging in de leer bij 
andere preparateurs. Zo ontmoette hij Sophie, die zich ook met 
veel enthousiasme in dit vak aan het bekwamen was. Zij werden 
partners en besloten samen een winkel te beginnen. Ze huurden 

winkelruimte in de Van Welderenstraat en richtten deze in. ‘Het 
lijkt hier wel een museumwinkel’, zei iemand een paar dagen 
voor de opening. En zo is de naam Museumwinkel geboren.

Begrip
Intussen is de Museumwinkel een begrip en uniek in Nederland. 
Samen met zakelijk talent Nicolette Naphausen werken Sophie 
en Erwin hard en hebben ook buiten Nederland naam opge-
bouwd. Zo is de ijsbeer in de film Nova Zembla door hen op-
gezet. Ook kregen zij de opdracht om voor de wereldberoemde 
kunstenaar Damian Hirst tweehonderd duiven op te zetten. 
Dat gebeurt allemaal in die werkruimte achter de winkel. De 
diepvries ligt vol met nog op te zetten dieren. Op de werktafel 
ligt het gereedschap: scharen, pincetten, tangen, messen, een 
hamer, boor, touw, pinnen, kwasten, verf, houtwol en purschuim. 
Het lijkt chaotisch maar de dieren die hier worden opgezet staan 
straks te pronken in de winkel of etalage.

Tijgerhuid
Op de vraag waar die tijger vandaan kwam, is het antwoord dat 
er een man binnenkwam met die tijgerhuid op zijn schouder, dat 
die huid al oud was en dat de tijger een natuurlijke dood was ge-
storven. En dat sluit aan bij de filosofie van Sophie en Erwin. Zij 
hebben contacten met dierentuinen in Europa en krijgen daarvan 
gestorven dieren. Ook komen mensen hun gestorven huisdieren 
brengen. In elk geval werken zij nooit met dieren die gedood 
worden voor de handel.
Voor wie nu nieuwsgierig is geworden naar de wondere wereld van 
de taxidermie ligt een prachtig boek Taxidermy (Thames &Hudson) 
in de winkel ter inzage. Zowel de winkel als het boek: genieten! 

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Gerie Sandmann

De Museumwinkel
Wondere wereld van de taxidermie
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THE 
BARBERSTATION
EEN kENNISMAkINg MET DE OpRICHTER VAN 
DEzE kAppERSzAAk, UITSLUITEND VOOR HEREN

Zijn naam is Jean van Rossum, alias di Rossi. Hij komt uit een kap-
persfamilie en heeft 12½ jaar geleden de kapperszaak van zijn va-
der overgenomen. Daarvoor is hij jarenlang professioneel drummer 
en muzikant geweest, onder de naam Jean Monsou. Bands, platen, 
optreden in binnen- en buitenland, hits, clips, alles heeft hij meege-
maakt en nog steeds maakt hij met veel plezier muziek.

Al weer bijna een jaar geleden is hij gestart met zijn andere droom op 
het eerste perron, spoor 1B, van het centraal station. Een old school 
barbershop. Op deze historische plek heeft in vroeger tijden al meer 
dan 50 jaar een herenkapper gezeten, eerst de stationskapper, later 
Spoor 1 kappers en nu Barberstation. Volgens Jean moet het oude am-
bacht van barbier weer terug op de kaart. Geen gedoe meer met kleu-
ren, damestrends en vrouwengesprekken. Mannen moeten echt goed 
kunnen knippen en geknipt worden, zoals het hoort. Hij stoort zich al 
jaren aan hoe mannen geknipt worden bij de meeste grote kappers in 
ketenbedrijven. De truttigheid en middelmatigheid straalt er vanaf. In 
bijna iedere gemengde kapsalon word je opgeleid tot dameskapper. 
Die mannen doen ze er gewoon even bij. En dat is ook te zien: het zijn 
gewoon dameskapsels, maar dan in het kort. Kortom, eenheidsworst.

zOALS VROEgER
In zijn nieuwe barbershop worden mannen geknipt en geschoren zo-
als dat vroeger ook ging, zoals het toen moest. Of het nu een perfect 
opgeknipte coupe is, een rock-’n-roll kuif of tribals inscheren, een 
echte barbier en herenkapper voert dit tot in de puntjes perfect uit met 
oprechte passie voor het herenvak. De sfeer in de zaak is er een waar-
bij mannen zich happy voelen. Biertje erbij, muziekje erbij, gewoon 
mannen onder elkaar. Ja biertje erbij, u leest het goed, want ze heten 
niet voor niets bar-bier. Een gratis biertje bij je knipbeurt, welke man 
wil dat nu niet? Het scheren van de heren gebeurt op the old fashioned 
way, met het vlijmscherpe mes. Ook het trimmen van de baard kan 
hier gebeuren en de Italiaanse manier van scheren met hete doeken. 
Uw wens gaat in vervulling en u komt er als herboren weer uit.

gOEDE MUzIEk
Een goede old school barbershop heeft net zo veel soul en rock- 
’n-roll in de genen als goede muziek! Met die soul werken ze bij The 
Barberstation. De zaak is ingericht met authentieke barbiermeubels uit 
de jaren ‘20 en ‘30. Alleen dat al is een traktatie voor het oog. We mo-
gen er trots op zijn dat er in onze historische stad weer goed ouderwets 
vakmanschap kan worden ervaren en dat Jean dit prachtige initiatief 
heeft genomen om dit vak weer nieuw leven in te blazen en dat hoort u 
uit de mond van een vrouw. Want waar waren de echte mannen gebleven, 
dames?

AAN DE SLAg
Via Facebook en Twitter heeft de Barberstation al flink aan de weg ge-
timmerd. Getuige de vele positieve en lovende reacties lopen de zaken als 
een tierelier. Het tij zit dus mee en de trend is, als je kijkt in de modebla-
den, ook weer dat mannen zich gaan kleden in pak en met gilet, dus heren, 
treuzel niet langer en ga aan de slag. Een mooie man is ook leuk om naar 
te kijken en de dames zijn als was in uw handen. Het zal het straatbeeld 
in Nijmegen ten goede komen. We zijn dus benieuwd en wensen de heren 
kappers van de Barberstation veel succes met hun prachtige zaak. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Binnen bij The Barberstation
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De Waalbruggen
Op zaterdag 23 november 2013 is de nieuwe 
Waalbrug de Oversteek officieel openge-
steld voor mensen en verkeer. De brug ziet er 
prachtig uit. De naam is een eerbetoon aan 
geallieerde soldaten die na de verloren Slag 
om Arnhem in 1944 richting Nijmegen moes-
ten vluchten en de Waal moesten oversteken. 
Door de openstelling van deze brug heeft de 
verbinding met Nijmegen-Noord een grote 
en belangrijke impuls gekregen. Bekostigd 
door de Rijksoverheid met geld dat de ge-

meente ontving toen ze akkoord ging met de 
aanleg van de nevengeul in deze Waalbocht, 
waar nu hard aan wordt gewerkt.

Onze eerste Waalbrug werd in juni 1936 
feestelijk geopend en het Nijmeegs mannen-
koor bracht ter ere daarvan het Waalbruglied 
ten gehore

‘En zie in ’t Oosten rijst
De Nieuwe brug bij ’t klimmen van de dagen
Die U expansie en den weg naar ’t Noorden 
wijst
En naast welvaart U af en aan zal dragen’

Al sinds 1900 gingen er stemmen op om er-
voor te zorgen dat Nijmegen een brug zou 
krijgen. Na de ontmanteling van de stad na 
1880 groeide Nijmegen onstuimig. De eco-
nomische groei leed onder het ontbreken 
van een adequate oeververbinding. Het ver-
keer vanuit en naar Nijmegen en het westen 
en noorden werd sinds 1657 onderhouden 
door een gierpont de Zeldenrust.

Het eerste Waalbrugplan werd in 1900 door 
particulieren ingediend. Het werd meteen 
verworpen door de toenmalige regering, 
maar de initiatiefnemers werden ook gecon-
fronteerd met verzet uit de Nijmeegse hoek. 
De toenmalige gemeenteraad, gedomineerd 
door conservatieve katholieken, leverde een 

patstelling op. Tot de opening van de brug 
in 1936 zijn er vijf pogingen gedaan om die 
oeververbinding tot stand te brengen. Een 
groot twistpunt dat jarenlang het besluit te-
genhield, was waar moet die brug liggen. 
Het ene deel had het over de ‘Belvedèrebrug’ 
en het andere deel was voor de ‘Ganzenheu-
velbrug’. De laatsten waren met name de 
winkeliers in de toenmalige binnenstad van 
Nijmegen. De gemeenteraad van Nijmegen 
is er nooit in geslaagd zelf een breed gedra-
gen meerderheidsbesluit te nemen.
In 1930 legde de toenmalige regering een 
eindvoorstel op tafel. Het was slikken of 
stikken.

Het beter georganiseerde bedrijfsleven en de 
inmiddels door het algemeen kiesrecht an-
ders samengestelde raad realiseerden zich 
terdege dat een vaste oeverbinding van le-
vensbelang was voor economie en de bevol-
king van deze stad. In oktober 1930 nam de 
gemeenteraad het besluit het eindvoorstel 
van de regering aan te nemen. Met de bouw 
van de brug en alles wat daarbij hoorde. kon 
worden begonnen. Het was het eerste grote 
lokale werkverschaffingsproject, waardoor 
vele arbeiders werk kregen. De aanleg en de 
bouw van de brug kostte in 1936 5,5 miljoen 
gulden. Maar we hebben er een unieke brug 
voor gekregen.  
Allard Beck

Alard Beck  (Foto: Herman van Soest)

15



16december 2013

in mei van dit jaar is er voor gepleit dat er meer aandacht moest komen voor de veilig-
heid op de Waal. reden hiervoor was dat aan de beide kanten van de Waaloevers talloze 
werkzaamheden werden en worden uitgevoerd, die er toe leiden dat er een enorme  
toename van scheepvaartbewegingen op de Waal plaatsvindt. 

Dat komt door het baggeren bij Lent voor de dijkteruglegging en door het herstel van de 
Waalkade aan de Nijmeegse zijde. De rivier is daardoor voor de scheepvaart een stuk smaller 
en met de wetenschap dat er elk uur 24 schepen met brandgevaarlijke en explosieve ladingen 
voorbij varen, was de insteek om het rampenbestrijdingsplan te actualiseren snel gemaakt. 
Veel bewoners van de Benedenstad realiseren zich niet dat ze langs de drukst bevaren rivier 
van Europa wonen en dat er elke dag bedrijfjes langs varen die kunnen zorgen voor een ramp. 
Op het pleidooi voor meer veiligheid heeft de gemeente adequaat gereageerd door binnen een 
maand een bijeenkomst te organiseren met de brandweer en ambtenaren die waken over onze 
veiligheid. Nog voor het einde van dit jaar ligt er ook een visie externe veiligheid, waarin kaders 
worden vastgelegd voor bedrijven, maar waarin ook aandacht is voor de scheepvaart en het 
transport per spoor.

Veiligheid op 
de Waal

Hoofdtransportas
De Waal is onderdeel van de hoofdtransportas 
Rijn, die de belangrijkste achterlandverbin-
ding vormt tussen de zeehavens Rotterdam, 
Amsterdam en Antwerpen. Het vervoer over 
deze as wordt geregeld vanuit Straatsburg 
door de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart. Al in 1838 ontwikkelde deze com-
missie speciale voorschriften voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen, zoals toentertijd 
buskruit, springstoffen, giftige en bijtende 
stoffen. In 1995 is de nieuwste versie voor-
schriften van start gegaan, geheel aangepast 
aan onze huidige tijd. Dat houdt ondermeer  
in dat er milieuaspecten en gezondheids- 
risico’s meewegen. Stapsgewijs moeten 
alle schepen overgaan van enkelwandig naar 
dubbelwandig om de risico’s nog meer te 
verminderen. Het is een feit dat de gemeente 
Nijmegen zelf geen enkele invloed heeft op 
de scheepvaart en de stoffen die vervoerd 
worden. Rijkswaterstaat als beheerder gaan 
hierover. Het korps Landelijke Politie Diensten 
voert met regelmaat controles uit op het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De afgelopen 
maanden is met zekerheid duidelijk geworden 
dat er strenge voorwaarden worden gesteld 
aan het vervoer over water en dat de kans dat 
er iets gebeurt vele malen kleiner is dan de 
kans dat er een brandje in ons huis uitbreekt. 
Een geruststellende gedachte, die ik u niet 
wilde onthouden. Wat nog wel rap moet ver-
anderen is het gebruik van stookolie, want 
de uitstoot van deze olie zorgt er nog steeds 
voor dat het gebied aan de rivier een onge-
zondere lucht bevat dan in Hees, waar op dit 
moment veel commotie is rond de categorie 
bedrijven die ook kwalijke dampen uitstoten. 
Het is echter een kwestie van lange adem, 
want evenals het wagenpark van Nederland 
wordt ons schepenbestand ook steeds scho-
ner. En zoals een gezegde zegt: Als de hemel 
naar beneden valt, hebben we allemaal een 
blauwe hoed. 

Tekst: Anneke Arzbach     

Foto: Gerie Sandmann

Containerschip op de Waal
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is Nijmegen in de mood 
voor nieuwe concepten?

Rianne Bruin noemt haar onlangs geopende winkel aan de Marikenstraat Mood concept-
store. Een paar deuren verder is de nieuwe pop-up Ugg-store te vinden. Op de hoek van 
de Ziekerstraat en het Koningsplein staat de ijssalon Vincenzo te huur als pop-up store. 
Allemaal initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat de binnenstad van Nijmegen weer echt 
kan gaan bruisen. 
 
Lopend door de binnenstad valt op hoeveel winkelpanden er leeg en treurig bijstaan. Allerlei 
oorzaken hiervoor worden in de media aangevoerd: de recessie, winkelen op internet. En dan 
blijkt toch weer dat mensen initiatiefrijk zijn en concepten bedenken om gebruik te kunnen ma-
ken van hun kwaliteiten en vakmanschap, klanten kunnen plezieren met hun producten en daar 
dan zelf hun inkomen uit kunnen halen. In Nijmegen zien we kleine initiatieven in de knop. Om 
tot bloei te komen moeten ze mensen kunnen raken. De nieuwe initiatieven kunnen dat.

Sfeer
Voor velen klinkt conceptstore nogal abstract. Maar zodra je de winkel van Rianne Bruin aan 
de Marikenstraat betreedt, word je direct getroffen door de sfeer waardoor je in de mood komt 
even rustig te genieten van de mooie en unieke producten in haar winkel. Mode, goede koffie, 
een mooi tijdschrift, gratis wifi. Rianne ontwerpt en maakt ook zelf leren tassen. Achterin haar 
winkel kan de klant zien hoe ze met een machine en de hand haar tassen maakt. Het zichtbaar 
uitoefenen van een ambacht verhoogt de aantrekkelijkheid van een product. 
Nesan Ambikanithy beoefent het ambacht van fietsen maken zichtbaar. Hij opende aan Klein 
Mariënburg onlangs een winkeltje en heeft al enthousiaste klanten. 
De pop-up Ugg-store, ook in de Marikenstraat, is een initiatief van schoenenwinkel Soles in de 
Van Welderenstraat. Zij beogen daar drie maanden Uggs te verkopen. Als je de ogen de kost 
geeft, zie je in de winter bijna 75 procent van de meisjes op Uggs lopen. Dus waarschijnlijk zal 
deze winkel succesvol zijn.

Tijdelijk
Ook ontstaan er weer bedrijven om winkelpanden aantrekkelijk te maken voor de tijdelijke ver-
huur. In Nijmegen is sinds kort het bedrijf Zazone actief op dit gebied. Dit bedrijf opereert in 
andere steden al succesvol. Via Zazone staat nu het pand van Vincenzo, kleurig opgepimpt, te 
huur. De eigenaren van Zazone hebben goede hoop dat deze formule ook in Nijmegen succesvol 
zal zijn. Initiatieven genoeg.

Nijmegen, oudste stad van ons land, oud en nieuw kunnen elkaar stimuleren. Laten de knoppen 
tot bloei komen. 

Tekst: Joke van Onna

Foto: Gerie Sandmann

Mood conceptstore

LEzINgENCyCLUS
Activiteitencentrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)                             
(024) 360 35 73, e-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Dinsdag 17 december 2013      
Interactieve middag met boeiende filmbeelden. 
Ook van het Noorderlicht!
‘Poolexpeditie van kinderen naar de ijskap van 
Groenland’ 

Eerder dit jaar moest deze voordracht geannu-
leerd worden. Vele toehoorders vonden dat erg 
spijtig. De spreker zelf ook en beloofde terug te 
komen. Een presentator van Klokhuis en twee 
kinderen waagden zich met een tv-ploeg naar het 
Poolgebied. Zij gingen er op zoek naar sporen 
van klimaatverandering. Door de ogen van het 
kind maken we kennis met dit gebied. U ziet ze 
gaan, te voet, langs ijsbergen en over oneindige 
vlakten. De reis werd op de televisie uitgezonden. 
Spreker: Remco Timmermans, natuurkundige en 
expeditieleider van deze tocht.

Dinsdag 21 januari 2014 
Een Joodse middag in de synagoge.

Middels een PowerPoint-presentatie maakt u 
kennis met de functie van de chazzan (voorzan-
ger) in de synagoge in de tegenwoordige tijd. En 
vertelt hij in vogelvlucht over de geschiedkun-
dige ontwikkeling van het ambt in de afgelopen 
3000 jaar. Ook gaat hij in op de synagogale mu-
ziek zelf. Hoe klinkt het en welke invloeden zijn er 
te ontdekken?
Als Hans Bloemendal goed bij stem is, zal hij zelf 
een paar nummers zingen, zodat u zelf kunt be-
oordelen hoe zijn stem op bijna 91-jarige leeftijd 
nog klinkt.
Spreker: Hans en Mirjam Bloemendal. Hans 
Bloemendal is sinds 1949 oppervoorzanger van 
Joods Nederland.

Dinsdag 18 februari 2014
Wie zijn nu eigenlijk die Koerden?

Wat is de geschiedenis van de Koerden, een heel 
oud volk in het oosten? Ligt hun herkomst bij de 
Meden en de Perzen? En kunnen schriftteksten 
dit aantonen? Of juist niet?  Zijn ze de Kurdoi mis-
schien, een buurvolk van de Meden?  Hoe komt 
het, dat het Koerdische volk geografisch is ver-
deeld over diverse landen, onder andere Syrië, 
en niet over een eigen land beschikt? Maar wél 
een taal en tradities kent? Hoe complex is de situ-
atie in het Midden Oosten en welke rol spelen de 
Koerden aldaar op het vredestoneel?
Spreker: Toos Clement en Mohadin Molly. 
                                                                                           

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

Tekst: Emmy Smithuis
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in het vorige nummer van Mariken kondigde ik al aan dat er in 
september 2013 een opleiding tot buurtverbinders zou starten.  
De gemeente Nijmegen is ambitieus in haar plannen om middels 
een wijkwebsite en (online) buurtverbinders de sociale cohesie  
en de burgerparticipatie in het centrum (inclusief benedenstad) 
van Nijmegen te vergroten. 

Donderdag 31 oktober sprak ik in cocktailbar Demain in de Lange 
Hezelstraat (met openhaard), Jack Fila en Els Stouthamer. Toekomstige 
buurtverbinders voor het stadscentrum en de Benedenstad. 
Ik wil ze graag presenteren aan de stad. 

Voordat ze zich überhaupt voorgesteld hebben, staan ze al in de 
actiemodus. De komende weken hebben ze een vol programma 
waarin ze zichzelf en het concept van een wijkwebsite aan de man 
willen brengen. Zo waren ze bij de opening van de beweegtuin (een 
speeltuin voor volwassenen) in de Benedenstad en wonen ze de 
LindenMarket bij (een aanbod van mooie en bewust geproduceerde 
kunst, design, biologisch eten en vintage spullen in de Lindenberg in 
Nijmegen). Ook zijn ze uitgenodigd voor de opening van de nieuwe 
residentie van onze nachtburgemeester Doro Krol: een boot aan de 
Waalkade nummer 100 (het oude Quirins). Ook hebben ze al een  
aantal vergaderingen van het bewonersplatform achter hun kiezen.

Examen
Ze zijn nog vol van hun eerste examen dat ze gisteren hebben 
afgelegd. Eind november hadden ze hun eindtoets. Ze hebben  
de ambitie om gelijk daarna de eigen wijkwebsite, onder de naam 
www.mijnmariken.nl, in de lucht te krijgen. Zo sluit de website, ook 

qua naam, mooi aan op het al bestaande bewonersblad Mariken dat 
eens per kwartaal uitkomt. Volgens het tweetal is mijn mariken straks 
het digitale dagblad van de wijk en Mariken het periodieke themablad 
waarin zaken die leven in de wijk verder uitgediept kunnen worden. 
mijn mariken heeft de opzet van MijnBuurtje. Volgens deze opzet zijn 
meer Nijmeegse wijkwebsites gemaakt, bijvoorbeeld die in Nijmegen-
Oost (www.dewijkwebsite.nl) en Oud-West (www.dewester.info).
 
Cummunitymanagers
Jack (je spreekt het uit als Sjak) is de solistische, technische en 
creatieve poot van het duo. Als scenarioschrijver (ook voor tv) en 
schrijver van boeken kent hij de kracht en de mogelijkheden van het 
geschreven woord. Hij is de inspirerende verhalenverteller. Daarnaast 
heeft hij al ervaring als webmaster bij het Twents Bureau voor 
Toerisme. 
Els is de actieve mensenmens met een groot netwerk in de stad. 
Els ziet al haar huidige taken straks samenkomen in het werk als 
buurtverbinder. Ze runt haar eigen cateringbedrijf en doet daarnaast 
veel vrijwilligerswerk in de stad. Ze is secretaris van de Stichting 
Benedenstad en van de Federatie Ringstraten. Ze werkt als 
fractieassistente bij de politieke partij Gewoon Nijmegen, is redactielid 
van het bewonersblad Mariken en voorzitter van buurtvereniging Het 
Bataafs Kwartier. Een drukke dame met veel kennissen. 

geval apart
Op mijn vraag waarom ze nu eigenlijk al dat extra vrijwillige werk op 
hun hals halen zegt Jack: ‘Een vrijwilliger werkt voor een idee en niet 
voor een organisatie. Het idee is de grote drive en zorgt voor passie.’ 
Jack houdt van Nijmegen en denkt dat hij zijn liefde voor het centrum 

Downtown Boost
Interview met de buurtverbinders i.o. voor centrum en Benedenstad

Els Stouthamer en Jack Fila
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beter kan tonen als hij zijn talenten en intellect actief kan inzetten voor 
de buurt. Van individualist naar een betrokken en actieve buurtbewoner. 
Dat is zijn motto. ‘Met een eigen wijkwebsite geef je de bewoners van 
het centrum en Benedenstad een platform om hun eigen omgeving 
te maken en dat is nodig. Het centrum is namelijk een geval apart. 
De samenstelling is qua bewoners heel divers, heel anders dan in 
andere wijken. Je hebt de oorspronkelijke (vooral oudere) bewoners, 
de tweeverdieners die de moderne appartementen betrekken, de 
studenten, de jeugd uit andere wijken die in het weekend de stad 
bezoekt en natuurlijk de ondernemers en instellingen. Probeer daar 
maar eens samenwerking en betrokkenheid uit te halen.’
Els krijgt geen genoeg van al het vrijwilligerswerk. Met een ‘big smile’ 
zegt ze: ‘Ik vind het heerlijk, fantastisch. Ik krijg er energie van.  
Het geeft me een boost!’

koffertjes
In feite zijn Jack en Els de vertegenwoordigers van het centrum van 
Nijmegen. Iedere vertegenwoordiger heeft een koffertje bij zich om 
zijn waar aan potentiële klanten te laten zien. Wat zit er eigenlijk in  
hun eigen koffertje als ze de wijk in gaan? 
‘Wat mij betreft heb ik altijd een positieve boodschap bij me’, zegt Jack. 
‘Ik wil een trots gevoel over het centrum uitdragen. Iedereen wil toch 
uiteindelijk in het centrum wonen? Daar gebeurt het, daar is het te doen!’
Els: ‘In mijn koffertje zit de boodschap dat mensen mee moeten 
doen en moeten samenwerken om zaken voor elkaar te krijgen. Door 
persoonlijk de wijk in te gaan wil ik onze zichtbaarheid vergroten en de 
boodschap veelvuldig verkondigen. Een laagdrempelige inlooplocatie 
in een winkelstraat hoort daar wat mij betreft bij.’

kloutscore
Een belangrijke taak van de (online) buurtverbinders is het actief 
houden van de wijk (community) door het initiëren van de (online) 
dialoog tussen bewoners en het in gang houden van (online) discussies 
over de wijk. Gelukkig zit Els al veelvuldig op Twitter met zaken die in 
de stad spelen. Een manier om iemands online activiteit en invloed 
te meten is de zogenaamde kloutscore (ja zo schrijf je het echt). De 
twee buurtverbinders in opleiding zijn de kloutcompetitie al met elkaar 
aangegaan. Ze lachen er gelukkig om. Els heeft vandaag nog even 
gekeken. Haar kloutscore staat vandaag op 45 en die van Jack op 22. 
Een score van 50 is het doel. Jack moet dus nog even aan de bak!

Ik neem afscheid van dit enthousiaste duo en verlaat al fietsend 
een mooi verlichte Lange Hezelstraat. Door de specifieke aanstraal-
verlichting van onderaf komen de authentieke gevels goed tot hun 
recht. De aanstraalverlichting is voortgekomen uit het ringstraten-
project. Weer een fraai voorbeeld van waar samenwerking tussen 
buurtbewoners en overheid toe kan leiden. 

Ze zijn een mooie mix die twee. Een lekkere cocktail met de prik-
kelende en pittige ingrediënten van Jack en de zoete en zacht 
bindende stoffen van Els. Ik zou ze als Downtown Boost-cocktail  
op de kaart van Demain willen zetten! 

Tekst: Manja van der Kraan 

Foto: Gerie Sandmann

Op maandag 6 januari 2014 gaat www.mijnmariken.nl officieel 
online tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Bewonersplatform 
Nijmegen Centrum. Dit feest zal plaatsvinden vanaf 18.30 uur 
op het pleintje aan de kop van de ganzenheuvel.

VROEgER EN NU

Belvédère

De toren die we nu kennen als Belvédère is als gewone waltoren 
gebouwd in het midden van de vijftiende eeuw. In het begin van de 
zestiende eeuw heette hij Hoendertoren. Halverwege de zestiende 
eeuw verloor hij zijn verdedigingsfunctie. Stadsbouwmeester Peter 
van Blokhout vergrootte de toren. Hij kreeg zijn huidige vorm met 
balustrade op het dak en het stadswapen boven de ingang. De toren 
werd vermaakcentrum voor de bovenklasse van de stad en hun gasten. 
Vanwege het mooie uitzicht werd de naam Belvédère (Italiaans voor 
‘schoon zicht’). 

De foto uit 1875 toont de Belvédère bovenop de nog bestaande wal-
muur met Hunnerpoort. Korte tijd later zijn die gesloopt. Een deel van 
de muur is nog te zien in het Hunnerpark. De foto uit 2013 toont de 
contouren van het bloemenwapen. Elk jaar verschijnt daar het wapen 
van Nijmegen gemaakt van bloemen. 

Tekst: René van Berlo

Foto 1875: gerard korfmacher

Foto 2013: gerie Sandmann
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Dag Activiteit Tijd Organisatie

Maandag Peuterspeelzaal 08.45 uur tot 11.45 uur KION

middag Vrij biljarten 13.00 uur – 17. 00u uur Beheer

Bewegingstherapie Kleuters 13.00 uur 15. 00 uur Informatie beheer

B.s.o  steven 15.00 uur 18. 00 uur KION

Dinsdag Peuterspeelzaal 08.45 uur tot 11.45 uur KION

middag Biljarten inloop 13. 00 uur - 17.00 uur Beheer

B.s.o  steven 15.00 uur - 18. 00 uur KION

Gymclub Weeshuis 15.00 uur - 15.45 uur Sportservice 

avond Chalans 19.00 uur - 20.00 uur Paaldansen

Biljarten in vereningingverband 19.00 uur - 23.00 uur Noviomagum

Yoga 19.00 uur - 21.00 uur Yoga Thecla

Vrouwen Knutselgroep 19.30 uur - 22.30 uur Vrouwenclub “Leide”

Taijji 20.00 uur - 22.00uur Taijjver. Nijmegen

Activiteitencommisie 20.00 uur - 22.00 uur Activiteitencommisie

Woensdag Peuterspeelzaal 08.45 uur tot 11.45 uur KION

Activiteiten Ouderen *) 10.00 uur - 13. 00 uur Gespreksgroep Ouderen

Kookgroep ouderen +) 10.00 uur - 14.00 uur Gespreksgroep Ouderen

middag Biljarten - inloop 13.00 uur - 17. 00 uur Beheer

Kinderinstuif / knutselclub *) 13.30 uur - 15.30 uur Vrijwilligers

Kunstgeschiedenis 13.30 uur - 15.30 uur Mariedsuart 

Cursus toneel voor de jeugd 14.00 uur - 16.00 uur Stadstheater

Buurttaofel / gezellige eetclub 17.00 uur - 19.30  uur Christel

Cursus  toneel voor volwassen 20.00 uur - 22.00 uur Stadstheater

Improvisatie toneel 20.00 uur - 22.00 uur PIT Improvisatie

Donderdag Peuterspeelzaal 08.45 uur tot 11.45 uur KION

Toneel 09.30 uur - 12.30 uur Kunstmest

middag Biljarten - inloop 13.00 uur - 17. 00 uur Beheer 

B.s.o  steven 15.00 uur - 18. 00 uur KION

Yoga 16.00 uur - 17.00 uur Yoga Thecla

avond Yoga 19.00 uur - 20.00 uur Yoga Thecla

 Iers koor 20.00 uur - 22.00 uur Doolin 

Nijmeegs Blazers Esemble 20.00 uur - 23.00 uur Beheer 

Vrijdag Kinderopvang 09.00 uur - 13. 00 uur KION

avond Kaarten 20.00 uur - 23.00 uur Kaartclub “Praothuus”

Disco 6 tot 11 jaar *) 18.30 uur - 20.00 uur Cie. Jeugdactiviteiten

Zaalvoetbal 12 tot 16 jaar 19.00 uur - 20.00 uur Sporthal “St. Steven”

incidentele activiteiten
• Kerstviering op kerstavond 24 december in samenwerking met de kapel.

Buurthuis ‘t Oude Weeshuis biedt meer
•  De ontmoetingsruimte is maandag van 12.30 uur tot 17.00 uur en iedere dinsdag tot  

en met donderdag open van 8.30 uur tot 17 00 uur en van 18.30 uur tot 22.30 uur. 
•  Vergaderruimten en -faciliteiten voor organisaties en groepen van 10 tot 75 personen.  

Met mogelijkheden van gebruik van de moderne apparatuur en verzorging van de lunch. 
• Het is mogelijk om verjaardagen en feestjes te organiseren voor kinderen tot 11 jaar.
•  Er is een ruimte voor creatieve activiteiten, er is een discoruimte en een moderne keuken,  

een gymzaal en er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld koersbal te organiseren. In de tuin  
ligt een jeu de boules baan. En bij mooi weer (25 graden) in de zomer  staat het vernieuwde 
kinderbadje op het pleintje voor het buurthuis vol water.

informatie
Meer informatie kan gegeven worden door het beheerderteam van ‘t Oude Weeshuis. Zij kunnen 
u kort informeren over de activiteiten en u in contact brengen met de contactpersonen van de 
organisatie voor e.v. deelname, contributie etc. Ook om een idee om een activiteit te organiseren  
te bespreken. 

ActiviteitenkAlenDer BeneDenstAD 2013  / 2014
overzicht vAn Activiteiten in en om Buurthuis 

‘t ouDe weeshuis 

Beheer Buurthuis ‘t Oude Weeshuis             
Voor initiatieven van  bewoners   
Papengas 8  6511 WT Nijmegen                     
ACB  (Activiteiten Commissie Benedenstad)

Telefoon: 024 32 335 23        
Roy Meurs (Secr.)
E-mail:hetoudeweeshuis@nijmegen.nl         
E-mail: meursroy@hotmail.com 

*) iedere twee weken   +) maandelijks

Bloot
Daar zit ze dan, klein en kwetsbaar in een 
hoekje van de cel. Ze heeft, denk ik, geen 
makkelijke jeugd gehad. Een aantal tatoea-
ges duiden daar wel op. Ik zie ze, want ze zit 
naakt. Ze is slank, ongeveer 20 jaar oud en 
verder niets, geen geld geen ID.
Ik neem wat tijd en ze ontspant een beet-
je. Ze was drie dagen geleden vertrokken. 
Ze woont net over de grens bij het drielan-
denpunt. Ze was naar Amsterdam gegaan 
en had er wiet gerookt. Was van slag ge-
raakt, beetje paranoia misschien, in ieder 
geval angstig. Gisteren was ze met de trein 
onderweg naar huis, maar werd wakker in 
Arnhem en raakte in paniek, trok de kleding 
van haar lijf. 
De politie werd gewaarschuwd en ze na-
men haar mee. De GGZ kwam erbij. Ja, 
ze was verward en angstig, maar niet gek 
genoeg zodat ze een gevaar voor zichzelf 
of anderen vormde. Ze konden volgens de 
regels niet helpen. In Arnhem hebben ze 
haar de nacht in de cel laten slapen. Naakt 
de straat opsturen, nee. De andere ochtend 
werd ze weggestuurd in een papieren ar-
restantenoveral en dezelfde middag werd 
ze opgemerkt in Nijmegen, bang, verward 
en half naakt. Hetzelfde ritueel volgde. GGZ 
zei: Jullie hebben haar binnen gehaald, dus 
het is jullie probleem. De Duitse Ambassa-
de kon niet helpen, er was geen geld. Moe-
der wilde niet helpen.
En dan, het is zondag, WIE kan ik bellen?. 
Mijn chef zei tegen me dat ik het humaan 
moest oplossen. Dus ging ik naar de op-
vang voor daklozen en daar kreeg ze kle-
ding. Het paste wel niet, maar zat wel lekker 
warm. Bij de NS bleek iemand te zitten die 
begreep dat je dit meisje niet in haar bloot-
je aan het lot kunt overlaten. Ze is begeleid 
thuis gebracht. 
Het is bijna kerst. 

William Nijland

William Nijland 
 Wijkagent Nijmegen-Centrum      
 (Foto: Peter de Jong)
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Daan Duives kookt al negen jaar als chef-kok bij Plaats1 aan de 
Franseplaats 1. Zo’n twee en een half jaar geleden konden zijn 
vrouw en hij het bedrijf in de Commanderie van Sint Jan overne-
men. ‘We genieten er erg van om gasten te verwennen met lekker 
eten, goede service en smakelijke wijnen’, zegt hij. Voor Mariken 
koos hij een salade met winterse ingrediënten.

Voordat Daan Duives bij Plaats1 (www.plaats1.com) begon, werkte 
hij bij gerenommeerde horecazaken zoals Grut eten en drinken, de 
Altena en De Kubus. ‘Nu ondernemen we samen met veel plezier. 
We bieden brunch, lunch, diner, catering en diner op locatie.’ 

riTME
Plaats1 kenmerkt zich volgens Daan door eerlijke, duurzame pro-
ducten in een internationale keuken. Het restaurant gaat mee met 
het ritme van de seizoenen. ‘ We serveren kleinere gerechten, zodat 
mensen veel smaken kunnen ervaren op een avond. En dat combi-
neren we met een goed wijnadvies.’ 

iNFOrMEEL
Daan koestert de informele sfeer in zijn restaurant. Hij en zijn me-
dewerkers leggen de gasten graag in de watten. ‘Ook dit jaar zijn 
we door Michelin weer bekroond met een bib gourmand. Dat staat 
voor een goede prijs/ kwaliteitverhouding. Daar zijn we erg blij 
mee.’  

LEkkErE SALADE
Daan Duives koos voor het blad Mariken een lekkere winter- 
salade met wildzwijnham.

iNgrEDiëNTEN VOOr ViEr PErSONEN:
¼ butternut pompoen // ¼ knolselderij // ¼ koolraap // 1 theelepel 
kummel (karwijzaad) // 2 eetlepels honing // 2 eetlepels olijfolie // 
280 gram wildzwijnham, in dunne plakken // 2 handen bladsla naar 
keuze (bijvoorbeeld rucola)

VOOr DE DrESSiNg:
2 theelepels water // 2 theelepels wittewijnazijn // 2 theelepels poe-
dersuiker // 2 theelepels fijne mosterd // 6 eetlepels zonnebloemolie // 
verse mierikswortel, fijngeraspt // wat peper en zout

kOkEN MET
SALADE vAN GEROOSTERDE WiNTERGROENTEN vAN cHEF-KOK DAAN DuivES

Tekst: Lucy Holl    Foto’s Gerie Sandmann

Salade van geroosterde wintergroenten

Chef-kok Daan Duives

NIJMEEgSE 
CHEF-kOkS

BErEiDiNg:
Kan desgewenst een dag van te voren.
1. Verwarm de oven voor op 210 graden.
2.  Schil alle groenten en snijd in de gewenste vorm. Maak de 

stukjes ongeveer even groot. 
3.  Verdeel de groenten op een bakplaat/in een slede die is 

bekleed met bakpapier.
4.  Bestrooi de groenten met kummel, honing, olijfolie, peper 

en zout.
5.  Rooster de groenten in de oven tot de groenten beetgaar 

zijn. Prik met een vork om te voelen hoe ver de groenten 
gegaard zijn, maar proef pas als deze zijn afgekoeld. Door 
de honing worden de groenten namelijk gloeiend heet.

6.  Meng voor de dressing het water, de wijnazijn, poeder-
suiker en mosterd met een garde tot een glad mengsel en 
voeg beetje bij beetje onder voortdurend roeren de olie 
toe. Doe er mierikswortel naar smaak bij.

Vlak voor het serveren:
7. Was en droog de sla.
8. Maak de sla aan met de dressing.
9. Meng de (verwarmde) groenten met de sla.
10.  Leg de wildzwijnham hierover en besprenkel met wat 

olijfolie. 

In plaats van wildzwijnham kan ook een andere (droge) ham 
gebruikt worden of bijvoorbeeld eendenborstfilet.
Vervang voor een vegetarische variant het vlees door bijvoor-
beeld Blue Stilton, een brokkelige Britse kaas.

:
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Laat ik maar meteen met de deur in jullie 
huis vallen.

Verhuizen Zorgcentrum Nieuw-Doddendaal
Zorggroep Zuid-Gelderland en Portaal lijken 
niet te kunnen komen met een oplossing voor 
een probleem dat, uiteindelijk, het gevolg 
is van een landelijke wetswijziging. Het is 
een heel ingewikkelde zaak, waar wij als 
bewonersplatform een taak zien in het proberen 
te behouden van Nieuw-Doddendaal zoals we 
dat kennen. Dit omdat er een belang is voor 
de leefbaarheid in het centrum op het moment 
dat er ook nog steeds senioren wonen in dat 
centrum. Daarnaast is het voor velen het doel 
geweest ooit in Doddendaal terecht te komen 
als het zelfstandig wonen steeds moeizamer 
wordt.
De uitnodigingen voor een integraal overleg 
met ZZG, Portaal en twee wethouders van 
de gemeente zijn verstuurd. We hopen in 
de volgende Mariken een positief  geluid te 
kunnen laten horen over Doddendaal. Wordt 
vervolgt dus!

Parkeren
Het volgende onderwerp waarover we jullie 
graag op de hoogte houden, is wellicht het 
langst lopende project van deze regiegroep 
van het bewonersplatform. Parkeren, en dan 
op het terrein van De Oude Stad, net achter 
de Hezelpoort. Hier zou oorspronkelijk een 
parkeergarage worden gebouwd ter vervanging 
van de gesloopte garage aan de Pijkestraat. Door 
allerlei redenen, maar vooral door een politieke 
beslissing om in dit economisch klimaat geen 
investering te doen in een parkeergarage, 
wordt de huidige parkeerplaats opgeknapt. 
Vanaf januari 2014 is het eindelijk zo ver!
De regiegroep is nauw betrokken bij de 
overleggen in het kader van deze verbetering. 
Ook omdat dit een onderdeel is van een groter 
plan van aanpak (vanaf de Weurtseweg tot aan 
de Lange Hezelstraat) om te zorgen dat er een 
mooie, stijlvolle entree van het centrum ook 
aan die kant wordt gerealiseerd. Ook hierover 
wordt u op de hoogte gehouden.

DoDDenDAAl, 
pArkeren en 
verkAmeren

nieuws BewonersplAtform centrum nijmegen

Verschillende deurbellen bij een studentenwoning

Het parkeerterrein achter de Hezelpoort
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Adverteren in 
Mariken is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt voor en door  
bewoners van centrum en Benedenstad. Het verschijnt vier keer per jaar  
en wordt huis aan huis verspreid in het centrum en de Benedenstad.
De oplage is 7000 exemplaren. Het is Mogelijk om in de Mariken advertenties 
te plaatsen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u telefonisch contact  
opnemen via 06 24 17 05 72 of via de mail vandeloo@chello.nl

Als laatste het volgende:
Het Bewonersplatform Centrum Nijmegen 
heeft zich aangesloten bij het platform 
Kamerbreed Nijmegen. Misschien heeft u er 
de afgelopen weken al kennis mee gemaakt 
tijdens een van de publiciteitsmomenten. 
Kamerbreed Nijmegen is een platform dat is 
opgericht door een viertal bewonersgroepen 
in heel Nijmegen. Inmiddels is het aantal 
groepen verdubbeld en halen we nog steeds 
regelmatig de Gelderlander of een ander 
medium.
Kamerbreed wil erg graag dat de gemeente 
Nijmegen het huidige beleid op het gebied 
van het verkameren in Nijmegen herziet. 
De vastgoedeigenaren kunnen momenteel 
zonder enige uitwerking of toets een 
vergunning aanvragen om een bestaand pand 
om te ‘bouwen’ tot kamerverhuur, waarbij 
dus geen enkele toets, vooraf of achteraf, op 
bouwkundige geschiktheid of brandveiligheid 
wordt gedaan. Dit, aangevuld met het 
ontbreken van eisen op het gebied van stalling 
op eigen terrein van vuilniszakken, grof vuil 
en fietsen, is reden om hierover dringende 
gesprekken te willen voeren. De meeste 
landelijke politieke partijen willen hier niet aan. 
Deze partijen willen liever de tegenstelling(en) 
tussen de studenten/kamerbewoners en hun 
omgeving nog scherper aanzetten. Wat het 
belang hiervan is, is ons niet duidelijk helaas.

Mee(r) denken, mee(r) doen, meer resultaat is 
onze doelstelling.
Kijk op onze website voor meer nieuws: 
www.bewonersplatform-centrum-nijmegen.nl
of mail naar
sbewonersplatform-centrum-nijmegen@live.nl

Namens de regiegroep van Bewonersplatform 
Centrum Nijmegen. 

Tekst: Mickel Moors

Foto’s: Gerie Sandmann
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RINgSTRATEN
meedoen. Zo vindt u in de Hezelstraten 
een kerstman, een arrenslee en wor-
den diverse lekkernijen uitgedeeld. In 
de Van Welderenstraat treft u ook de 
kerstman, veel lekkers en zijn de on-
dernemers in overleg met de gemeen-
te om u ’s avonds te kunnen verwar-
men met vuurkorven op de straat, en 
glühwein en chocolademelk. Kortom, 
alle reden om de kou te trotseren en 
op donderdagavond 19 december een 
bezoek te brengen aan de Ringstraten.

kERST EN OUD EN 
NIEUW
Naast de activiteiten rond de 
Winternight Shopping zullen de 
Ringstraten deze gehele periode laten 
zien dat echt gezellig winkelen plaats-
vindt in de bijzonderste winkelstraten 
van de stad: de Ringstraten. Waar u de 
speciaalzaken vindt en waar gastvrij-
heid hoog in het vaandel staat. Nog 
gezelliger maken we het met kerstver-
sieringen in de winkels en in de stra-
ten. En is er op diverse momenten iets 
lekkers voor u.

 

gEDEELDE kRACHTEN
Hoewel de Federatie Ringstraten sa-
men veel organiseert en het belang 
van ondernemers en bezoekers van de 
Ringstraten zo goed mogelijk probeert 
te behartigen, is er op tal van punten 
samenwerking nodig met de centrum- 
ondernemers (VCON) en het Huis voor 
de Binnenstad. Gelukkig vinden we el-
kaar in veel en wordt er op dit moment 
hard gelobbyd voor een 30 kilome-
terzone in het centrum en zouden de 
meeste ondernemers gelukkig worden 
als het busverkeer door de stad minder 
intensief werd en er drempels zouden 
komen in de Ringstraten. Om taferelen 
zoals op de TT in Assen te voorkomen. 
We hopen dat de Nijmeegse politiek 
niet alleen maar haar eigen belang  
kiest, maar eens goed luistert én in-
gaat op de wensen van ondernemers 
en bewoners.

Ook ten aanzien van de winterfeesten 
is er al gebrainstormd en zijn er tal van 

geweldige ideeën op tafel gekomen. 
Maar zoals met veel dingen, de organi-
satietijd is lang en het heeft wat voeten 
in de aarde om de gemeente warm te 
krijgen voor onze enthousiaste ideeën. 
We zetten voor volgend jaar in op nog 
meer gezelligheid in de stad, onder an-
dere met een weekend lang durende 
Brocante Markt (met uiteraard winter-
se versnaperingen), waarin bezoekers 
twee dagen en een nacht kunnen ge-
nieten van iets bijzonders. We houden 
u op de hoogte.

Op NAAR 2014
Tot slot nog dit. Hoewel er her en der 
nog wat ondernemersleed te melden 
is, mogen we opmerken dat het over 
het algemeen eindelijk weer de goede 
kant op gaat. In de meeste Ringstraten 
kent de oplopende leegstand een ken-
tering. Zo staan er voor de Hezelstraten 
zeker zes nieuwe ondernemers te trap-
pelen om te beginnen: Stadsbakker de 
Bie, Dille en Kamille, Concept Mode, 
Mediq apotheek, een computerzaak en 
nog een spannende nieuwe winkelfor-
mule. Houd ze daar maar in de gaten, 
wij zeggen: op naar 2014!

Voor verdere ontwikkelingen kunt u al-
tijd onze website in de gaten houden: 
www.ringstratennijmegen.nl  

200 JAAR kONINkRIJk
In het kader van de landelijke viering 
200 jaar koninkrijk hebben ook de on-
dernemers uit de Ringstraten laten 
zien dat ze hun klanten waarderen. De 
vlaggen gingen uit, de rode loper werd 
uitgerold, en dat alles om u te laten 
weten: bij ons is de klant koning! 
Met een succesvolle actie, waarbij gra-
tis loten werden uitgedeeld waarmee 
men als een soort speurtocht door de 
stad fantastische prijzen kon vinden, 
hebben vele bezoekers van de stad het 
geluk aan hun zijde gevonden. Gratis 
diners, luxe accessoires tot cadeau-
bonnen en ruim 400 entreebewijzen 
voor museum het Valkhof. Zo ziet u 
maar, gastvrijheid en  waardering voor 
onze klanten vindt u in de Ringstraten.

zWARTE pIETEN…
Veel is er te doen geweest over de vie-
ring van Sinterklaas dit jaar. Mogen er 
nu wel of geen pieten bij, en welke kleur 
moeten ze krijgen? De Ringstraten hou-
den van traditie en ontvangen hun be-
zoekers zonder enige bijbedoeling ge-
woon zoals altijd: een sint, een piet en 
vooral veel pepernoten. Daar draait het 
voor de kleintjes uiteindelijk toch om.

WINTERNIgHT 
SHOppINg
Sinds twee jaar heeft Nijmegen 
Winternight Shopping. Op de don-
derdagavond voor kerst blijven de 
meeste winkels open tot 23.00 uur, 
met uiteraard volop aandacht voor 
het kerstgevoel: Glühwein, warme 
Chocolademelk en veel lekkers. Ook in 
de Ringstraten zullen veel winkeliers 

Tekst: Harrie de Jonge
Foto’s: Gerie Sandmann

THE MOST WONDERFUL 
TIME!
December is al weer aangebroken. Voor  
velen een heerlijke feestmaand, een maand 
waarin de ondernemers van Nijmegen  
alles uit de kast halen om het winkelen in 
de stad gezellig te maken. Zo uiteraard ook 
dit jaar, maar daarover straks meer.

De nieuwe bakkerij De Bie
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prikkels,  (Houtstraat 75)

kaashandel De Wit (Lange Hezelstraat 11) patathuisje piccolino (Lange Hezelstraat 23)

Met passie (van Welderenstraat 22 )De nieuwe bakkerij De Bie
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RESTAURANT-
RECENSIE
Het is ongebruikelijk naar een restaurant te gaan om alleen het 
toilet te bezoeken. En dat niet eens omdat de nood hoog is, 
genieten van wat je ziet is voldoende. Als het eenmaal zover 
is, verlaat ik het hip en artistiek aandoende, overvloedig van 
vogeltekeningen voorziene restaurant om in een ander tijdperk 
neer te dalen. Een noodlottig bombardement tijdens WO-ii 
verwoestte alles boven de grond, alleen het toilet dat uit 1912 
stamt bleef intact. Het is er schitterend, grijze lambriseringen 
die bloedrood graniet en sober witte tegels begrenzen, laten 
voetstappen dromerig door de gangen klinken. Opgelucht 
om dit (en nog een ander) gegeven, neem ik achter inmiddels 
gearriveerde lunches plaats.

De door mij bestelde Fish and Chips blijkt een flinke moot kabel-
jauw te zijn, in een jas van krokant gebakken beslag. Een puntzak 
huisgemaakte friet – mooi detail, ook de schil ging mee de frituur 
in – is met aandacht bereid en flink gezouten. Ik mag dat wel.  
Maar toch, het is een klassieker uit de Britse keuken, daarom 
vallen de begeleidende sauzen wat tegen. Daar waar je een zure 
azijn (-vinaigrette) verwacht, komt een pikante tomatensaus en  
een jammerlijk zoete mayonaise. En dat gaat niet helemaal goed. 
De patatten en zeker de vis veren op bij zure begeleiders – de 
Britten doen het tenslotte niet voor niks – en daarom zakt het 
overigens voortreffelijke gerecht ietwat onderuit.

Mijn tafelgenoot heeft zich intussen in een Salade van gepekelde 
lamsfilet verdiept. Het vlees blijkt rosé gebraden te zijn, de 
smaak ervan is diep en intens. Hier is de begeleidende dressing 
uitstekend gekozen, die vecht niet met het lam maar stuwt het 
naar de hoogte die het verdient. Samen met een garnituur 
van knapperig spek, paddenstoelen, verfrissende tomaat en 
appeljulienne is dit een gerecht dat volledig in balans is en 
zichtbaar met vreugde gegeten wordt. Is er dan nog wat te 
brommen? Ja, er wordt geen brood bij gegeven. Als begeleider 
bij dit voortreffelijks wil je toch een zetmeel hebben. Dat mag 
natuurlijk wat pasta zijn of friet, maar brood is hier het meest  
voor de hand liggende.

Er wordt prima gekookt, in de keuken staan bepaald geen koeken-
bakkers. De kwaliteit en bereiding van de gerechten is meer dan in 
orde, goed zelfs. Komt er aandacht voor nét die laatste details die 
met name de sauzen betreft, dan rollen we door naar uitstekend. 
Zeker voor het soort restaurant dat Credible beoogt te zijn: 
toegankelijk en ondersteunend aan de negentien hotelkamers  
die erboven hangen.

Het is een van de laatste warmere dagen van het najaar, dat zich 
met het cadeau van een Indian Summer ons de gelegenheid geeft 
buiten te eten.  De verbinding met binnen wordt tot stand gebracht 
door een jongeman. Het is een enthousiaste, amicale vent. Een 
brede glimlach is altijd daar, ook op het moment dat het waterglas 
met onbedoelde lipstickresten wordt vervangen door een schoon 
exemplaar. Na het eten zet hij ons pittige koffie voor. Peeze, lekker, 
met stroopwafeltjes. Alleen daarom al nog een rondje. Na in totaal 
€33,60 te hebben afgerekend ga ik nog eenmaal naar beneden.  
Het is niet eens nodig. Sjezus denk ik, zou daar een tafel in passen?  

HOTEL CREDIBLE

Hotel Credible
Hertogstraat 1
6511 RV Nijmegen
Telefoon (024) 322 04 98

Tekst en foto: Eelco van Wieringen

Hotel Credible

73
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BATAAFS 
kWARTAALHOTEL CREDIBLE

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. 

HET VALkHOFkWARTIER
Omarmd door de Waal, de entree tot de stad Nijmegen en de 
binnenstad van Nijmegen ligt het Valkhofkwartier, verbonden 
met het kelfkensbos aan het Bataafs kwartier, in het hart van 
de stad. 

Wij willen dit kwartier benaderen als een uitnodigend geheel 
van museaal en algemeen cultureel belang met aansluiting op 
de stadse beleving van het nieuwe winkelen. In deze benadering 
streven we graag naar een eigen identiteit met een bovenstads 
karakter. Het Valkhofkwartier als een prima plek om van een 
veelzijdig kunstaanbod te genieten, de historie van de stad te 
beleven en tegelijk midden in het heden te staan met een bezoek 
aan het park, boetieks, voorstellingen en culinaire verrassingen.

VERBINDINg
Een uitdaging voor de stichting is een soepele verbinding te 
maken tussen beneden en boven om Waalkade en omgeving 
Valkhof op een goede manier tot een vanzelfsprekende eenheid 
te maken. Originaliteit en creativiteit zijn hierbij de raadgevers 
om in een uitgesproken sfeer van cultuur en vernieuwende com-
merciële creatieve trends het Valkhofkwartier een eigen identi-
teit te geven. Kortweg, een plek waar kunst en cultuur, horeca 

en winkelaanbod samenkomen in een mooie, springlevende en 
betekenisvolle omgeving die 2000 jaar historie herbergt.  Daar-
toe gaan we verbindingen aan en plannen we activiteiten met 
zoveel mogelijk betrokkenen van het Valkhofkwartier. Wij willen 
op korte termijn alle gebruikers, instellingen, ondernemers, be-
langenclubs en gemeente samenbrengen in een gemotiveerd 
en actief werkverband waarbij alle betrokkenen als partners ge-
zien worden.

STICHTINg
De Stichting Valkhofkwartier heeft Erwin van der Krabben als 
voorzitter, hoogleraar vastgoed aan de universiteit. Daarnaast 
zitten in de stichting Museum Het Valkhof, Huis voor de Kunsten 
De Lindenberg, de Valkhofvereniging, de Stratemakerstoren en 
het Huis voor de Binnenstad. De stichting wil een voorzet ge-
ven en het vehikel zijn van waaruit in een hechte samenwerking 
alle betrokkenen initiatieven ten dienste van het Valkhofkwartier 
kunnen nemen. De stichting is de overtuiging toegedaan dat een 
samenwerking tussen horeca, cultuur en winkelbedrijf vruchten 
zal afwerpen.  

Tekst: Hubert Hendriks en Els Stouthamer

Foto: Els Stouthamer

Valkhofkwartier. Op de voorgrond de passantenhaven. Aan de kade Fietsmuseum Velorama en Museum 
De Stratemakerstoren. Rechtsboven de Lindenberg.
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 STICHTINgBENEDENSTAD
NIJMEgEN
Stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van Jo Janssen van de gemeen-
teraadsfractie van gewoon Nijmegen en 
bestaat geheel uit vrijwilligers.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Jo Janssen 
(voorzitter), Ruud Klein Hemmink (pen-
ningmeester) 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 be-
paalde specifieke wensen in vervulling kunnen  
laten gaan.

Oriëntalis
In oktober zijn we naar Museumpark  
Oriëntalis geweest met bewoners van Grif-
fioen, mensen van dagopvang de Cypres en 
de Zonnebloem. Deze dagen zijn mede mo-
gelijk gemaakt door financiële ondersteuning 
van stichting Brentano. In december is er een 
speciale kerststallenexpositie in het hoofdge-
bouw. Het is mogelijk een dagarrangement te 
boeken op eigen kosten. Een geheel verzorgde 
dag inclusief vervoer, begeleiding, koffie met 
koek, lunch en rondleiding kost 40 euro per 
persoon met een minimale deelname van twin-
tig personen inclusief vrijwilligers.

Fondsenwerving
Op dit moment lopen er nog diverse aanvragen 
voor dagjes uit. Wij hopen in het voorjaar van 
2014 weer vele mensen blij te kunnen maken 
met een cultureel uitstapje. Mocht u als bedrijf 
mogelijkheden hebben een dag of een dagdeel 
te sponsoren, dan is dat zeer welkom. Op onze 
website www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl 
leest u wat wij zoal doen. 
Bellen voor meer informatie is altijd mogelijk: 
06 18 47 36 89, Els Stouthamer. 
Tekst en foto: Els Stouthamer

Bij Oriëntalis

advertentie
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weghalen van spullen in de stad die gevoelig 
zijn voor vernielingen, het openstellen van wijk-
centra, het organiseren van voetbaltoernooien en 
noem maar op. 

En daarnaast pakken we raddraaiers die het toch 
niet kunnen laten, ook stevig aan. De vernielin-
gen die ieder jaar toch weer aangericht worden, 
zijn op geen enkele manier goed te praten. Van 
het geld dat wij moeten uitgeven om alles weer 
te repareren, hadden we op andere plaatsen in de 
stad nuttige dingen voor Nijmegen kunnen doen. 

En dan heb ik het nog niet eens over mensen die 
menen hulpverleners met vuurwerk of op een 
andere agressieve manier te moeten bestoken. 
Levensgevaarlijk en absoluut ontoelaatbaar. 
Daarom leggen wij al preventief verblijfsontzeg-
gingen op aan een hele kleine groep die het wan-
gedrag in het verleden niet kon laten. Daarnaast 
zal er voor, tijdens en na de jaarwisseling vol-
doende politie en brandweer op de been zijn. We 
gebruiken camera’s en we pakken illegaal vuur-
werk aan.

Gelukkig is het overgrote deel van de 
Nijmegenaren alleen bezig met een echt gezel-
lig feest. Ik roep mensen op, om zaken die niet 
door de beugel kunnen, te melden bij politie of 
gemeente. Laten we de kleine groep die het niet 
kan laten, ons feest niet laten vergallen.  Samen 
maken we er een gezellige jaarwisseling van!

Hubert Bruls
Burgemeester van Nijmegen

Op www.nijmegen.nl vindt u alle maatregelen 
die rond oud en nieuw getroffen zijn. 

In het verleden ging het nog wel eens mis. Er 
bleken lieden te zijn die de viering van het 
nieuwe jaar aangrepen om zich te misdragen. 
Vernielingen, overlast, dronkenschap, baldadig-
heid, het kwam allemaal voorbij. Dat willen we 
in onze stad niet; oud en nieuw moet vooral een 
feest zijn!

Als overheid doen we daarom samen alles wat 
we kunnen om te zorgen dat iedereen ongestoord 
en feestelijk het nieuwe jaar in kan.
Een enorm pakket aan maatregelen is de laat-
ste jaren ingevoerd en verder verbeterd. Denk 
aan activiteiten voor de jeugd, het vooraf al 

Oud en Nieuw 
moet vooral een feest zijn!

Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen

Zo langzamerhand komt de jaarwisseling weer in zicht. Gemeente, politie en brandweer zijn 
al weer geruime tijd aan het werk om ervoor te zorgen dat ook dit jaar de viering van Oud en 
Nieuw gezellig en feestelijk kan verlopen. Gelukkig is het in Nijmegen al jaren relatief rustig. 
Dat willen we graag zo houden.



CROY
DE GOFFERT 
BOERDERIJ
Geniet op 25 en 26 december Geniet op 25 en 26 december 

van een heerlijk Kerstmenuvan een heerlijk Kerstmenu

Wij heten u graag welkom in de Croy Restaurants. Hier kunt u genieten van een 

heerlijke maaltijd, dicht bij de natuur, in een sfeervolle, vriendelijke omgeving. 

En dit alles voor een betaalbare prijs. Kortom, u proeft bij ons de smaak van Croy!

de smaak 
van croy

Kijk voor meer informatie over het Kerstmenu 
op www.desmaakvancroy.nl

Bij ons kunt u gratis parkeren

Kerstmenu kan niet gecombineerd worden met acties. 
Op 25 en 26 december wordt alleen het Kerstmenu geserveerd.

KASTEEL 
CROY
Proef de smaak 

van dit landgoed 

op één van 

onze locaties!

WWW.DESMAAKVANCROY.NL
De Croyse Hoeve

Aarle-Rixtel

0492 - 381 348

Croy ‘t Stokske

Moergestel

013 - 513 1385

Croy De Pettelaar

‘s-Hertogenbosch

073 - 614 74 74

Croy Buitenhof 

Roggel

0475 - 491 181

Croy De Go� ertboerderij

Nijmegen

024 - 355 0152

Croy Boschlust

Teteringen

076 - 587 1413

onze locaties!

WWW.DESMAAKVANCROY.NLWWW.DESMAAKVANCROY.NL

4-gangen keuzemenu 

€29,95 p.p.

maandag

€12,95 p.p.

dinsdag t/m 
donderdag

€15,95 p.p.

vrijdag t/m 
zondag

€19,95 p.p.

REGULIERE PRIJZEN 
3-GANGEN KEUZEMENU

Kinder Kerstmenu €17,50 p.p.



advertentie

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

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

bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00

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

•  Slachtofferhulp: 
(024) 323 33 22, 0900 01 01

•  Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 
0900 126 26 26 
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

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

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

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

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

info@swon.nl

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

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

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

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

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

klant@woonzorg.nl

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

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

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

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

•  Gemeente Nijmegen: 14 024 
gemeente@nijmegen.nl

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

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

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

0900 20 45678

Belangrijke 
nummers

Soms verandert er iets in uw leven, waardoor het allemaal even niet meer vanzelf 
gaat. Dan is het belangrijk dat u de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet ziet. 
Dat lukt met hulp van de mensen om u heen en de inzet van professionele zorg waar 
nodig. Maar altijd zoals u dat graag wilt, zodat u uw eigen leven kunt blijven leiden. 

Op zoek naar zorg die u verder helpt? Onze medewerkers van wijkverpleging  
Centrum/Bottendaal/Galgenveld staan voor u klaar. Maak gerust een afspraak voor 
een kosteloos huisbezoek, bel de Zorgcentrale: (024) 366 57 77. 

kim Schermacher

De best mogelijke zorg voor elke cliënt 
‘De locatie is perfect’, vindt ZZg-wijkverpleegkundige kim Schermacher. Trots kijkt 
ze om zich heen in het nieuwe kantoor waar zij en haar elf collega’s van het team 
Wijkverpleging Centrum/Bottendaal/galgenveld sinds kort gehuisvest zijn: ‘Dicht bij 
onze cliënten én onze samenwerkingspartners, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, 
welzijnsorganisaties en de apotheek. En op een schilderachtige, historische plek: het 
Oude Weeshuis in de Benedenstad.’

De verhuizing is niet de enige verandering voor het team. ‘We zijn sinds begin dit jaar 
overgegaan op het werken in zelfsturende teams, kleinere teams die slagvaardig kunnen 
reageren op zorgvragen vanuit de wijk. Daardoor kunnen we meer continuïteit bieden. 
Ons team heeft verschillende ‘aandachtsvelden’, zoals zorg in de laatste levensfase en 
wondzorg, zodat cliënten voor elke zorgvraag de best mogelijke ondersteuning krijgen.’

Doelgroepen
In de nieuwe werkwijze richt een van de wijkverpleegkundigen zich op het bijeen 
brengen van cliënten en welzijnsorganisaties op het gebied van wonen en zorg. Kim: 
‘In die rol ben ik aan het inventarisersen wat er in de wijk speelt. In de Benedenstad 
wonen veel alleenstaande ouderen. Velen van hen voelen zich eenzaam. Soms spelen 
alcohol- of psychische problemen, of dementie een rol. Deze mensen mogen niet tussen 
de wal en het schip geraken. Daarom bezoek ik bijeenkomsten van allerlei organisaties 
in de wijk om in contact te komen met onze doelgroepen. Met de huisartsen hebben 
we regelmatig overleg en afstemming over cliënten; dat is het grote voordeel als je in 
hetzelfde gebouw zit.’

Huisbezoek
‘Begin van de middag is er regelmatig een wijkverpleegkundige op kantoor. Klop 
gerust eens aan met uw vraag. Is er niemand aanwezig, dan kunt u ons bereiken via de 
Zorgcentrale, 024 - 366 57 77. Maakt u zich bijvoorbeeld ongerust om een buur die niet 
goed meer voor zichzelf kan zorgen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Of maak 
een afspraak voor een kosteloos huisbezoek waarbij één van de wijkverpleegkundigen 
thuis langskomt voor advies, instructie of voorlichting over allerlei medische zaken. We 
moeten elkaar blindelings kunnen vinden in de wijk, en ook de kracht van u als bewoner 
gebruiken om elkaar te helpen. Niet alleen nu de feestdagen weer voor de deur staan, 
maar het hele jaar rond!’
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