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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

St. Anthoniusplaats

St. Anthoniusplaats
ELzO EN MARIANNE
Elzo Dibbets en Marianne Janssen kozen toen ze begin twintig waren 
voor elkaar én de St. Anthoniusplaats en nu, de pensioengerechtigde 
leeftijd gepasseerd, wonen ze er nog steeds. ‘We hebben elkaar op de 
kunstacademie in Arnhem leren kennen. We konden allebei meerijden 
met een medestudent in zo’n Citroën bestel. Die auto had naast de 
chauffeur maar één goede zitplaats. De ander moest zich maar zien 
te redden ergens achterin. En dat was ik’, vertelt Elzo. Ze zijn allebei 
geboren en getogen in Nijmegen. Marianne groeide op tegenover de 
Albert Heijn aan de Daalseweg, toen overigens nog een bloemisterij, 
heel strategisch naast het kerkhof daar. Elzo woonde op de hoek van de 
Muntweg en de Gaffelstraat, vlakbij de Goffert, en hij bewaart mooie 
herinneringen aan de wielerwedstrijden in het oude Goffertstadion. 

CEULEMANS
In 1969 gaan Elzo en Marianne samenwonen aan de St. Anthoniusplaats. 
Elzo: ‘Het pand was eigendom van ene Ceulemans, die wel honderd 
panden had in de stad. De huur van elf gulden in de week kwam hij 
hoogstpersoonlijk innen. Dan kwam hij hier binnen, deed zijn hoed af 
en legde zijn portemonnee op tafel. Vaak kwam hij dan met een verhaal 
dat hij onderweg bedreigd was. Waarschijnlijk door een huurder die van 
hem eiste dat hij iets aan het achterstallig onderhoud moest doen, want 
daar was-ie heel slecht in. Hier lekte het ook op tal van plaatsen. Bijna 

overal hing landbouwplastic om het regenwater op te vangen. Ik liet het 
hem ooit zien, en prikte er doorheen  waardoor hij zelf een lading water 
over zich heen kreeg, maar het maakte geen indruk.’ Marianne: ‘Het 
was geen vervelende man hoor. Hij was een liefhebber van klassieke 
muziek en daar kon je heel goed met hem over praten, maar zo gauw het  
over dingen ging die in huis moesten gebeuren, dan gaf-ie niet thuis. 
Uiteindelijk na zo’n tien jaar werden we dat wel beu en hebben we hem 
voorgesteld het pand aan ons te verkopen zodat we het zelf op konden 
knappen. Toen bleek pas echt hoe slecht het er aan toe was. Om te 
beginnen moest er een heel nieuw dak op. We hadden voor die verbou-
wing zes weken uitgetrokken, het werden zes maanden.’

TENTOONSTELLINg
Elzo Dibbets is kunstschilder. Hij heeft zich een speciale techniek eigen 
gemaakt, die zijn schilderijen bijzonder en uniek maken en hij exposeert 
regelmatig in binnen- en buitenland: www.elzo.exto.nl.  ‘Ik kan ervan 
leven, ik mag niet klagen. Een enkele keer maak ik iets in opdracht, 
meestal een portret, dat is leuk voor tussendoor, maar in de regel werk 
ik van expositie naar expositie en plan daarin zo’n twee jaar vooruit. 
Mijn volgende tentoonstelling is in Rotterdam, komende september.’ 
Marianne gaf les. In Etten-Leur, maar ook aan de Lindenberg. Ze do-
ceerde textielvormen, fotografie, modevormgeving en werkte ook veel 
en graag met kinderen. 

Marianne: ‘Er is ontzettend veel veranderd sinds we hier zijn ko-
men wonen. Hier schuin tegenover was de ingang van de firma van 
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Teeseling, de hoofdimporteur van Stella 
Artois, die hier een opslag had en hun 
vrachtauto’s stalde. Daaronder zat de firma 
Broekkamp, die importeerde wijn. In de kel-
ders zit sinds 1976 Old Cave, vroeger Jo’s 
Kelders genaamd, een populaire discotheek in 
de jaren zestig en zeventig. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog  kon men onder de gewelven 
schuilen wanneer het alarm afging. Er konden 
een paar honderd mensen in.’ Elzo: ‘De Mus, 
weer later Kadanz, zat hier in de straat en tot 
voor een jaar of drie Odessa. De uitbater is met 
de noorderzon vertrokken, geloof ik, en nu zit 
er anti-kraak in. Dat vinden wij niet erg en van 
ons mag het een museum worden haha. Wel zo 
rustig zo.’

AFVALPUT
Want rustig is het er niet altijd geweest. Elzo: 
’Toen hier veel uitgegaan werd, was er altijd 
overlast en hebben we vaak overwogen om 
te vertrekken. Herrie, agressie, bedreigingen, 
volk dat het leuk vond om door de brievenbus 
te plassen, er zijn ramen ingegooid, en er is 
ook wel eens schot gevallen. Er waren nog 
geen tuintjes hier, en door de fietsen konden 
we soms het huis amper in of uit. In navolging 
van de buurman hebben we uiteindelijk zelf 
een aantal tegels gelicht en onze eigen voor-
tuin gecreëerd . De hele straat leek af en toe 
wel een afvalput, letterlijk en figuurlijk. Nu 
wordt-ie goed schoongehouden en in de win-
ter wordt er zelfs zout gestrooid. Dat was wel 
eens anders.’

Er was nóg een horecagelegenheid in de straat 
die de aandacht trok. Marianne: ‘Om de hoek 
op Ridderstraat 11 was toen we hier kwamen 
wonen de winkel van Schönenberg, die ver-
kocht zeep, borstels, dat soort huishoudelijk 
spul, en toen die vertrok kwam er een slijterij 
in, van Van Tuin, die had achter in de winkel 
een proeflokaal. Als ook die vertrekt opent de 
Feeks er in november 1977 een vrouwenboek-
handel. Om de hoek komt enkele maanden 
daarna het Vrouwenkafee De Feeks. Dat kon 
er fanatiek aan toegaan. Het gaf wel eens 
spanningen met bezoekers van andere cafés in 

de straat. Je had de Heksennachten, waar wel 
eens vijftienhonderd vrouwen in meeliepen 
en die eindigden dan hier. Dat lokte wel eens 
agressie uit van mannelijke kroegbezoekers. 
Op de een of andere manier lagen die twee 
groepen elkaar niet zo…’

BARBECUE
Voor de ingang van de Hospice staan zes 
kolossale bomen in twee rijen van drie. 
Marianne: ‘Toen we hier kwamen wonen, 
waren dat nog sprietjes en stonden ze ter 
bescherming in een soort houdertje. De 
Lindenberg stond nog in de steigers; trouwens 
ook het klooster was nog bewoond door zus-
ters. Volgens mij zeker nog een stuk of acht. 
De zusters waren altijd heel vriendelijk en 
nodigden de straat altijd uit om bij hen naar het 
vuurwerk te komen kijken.’ Elzo: ‘Ik was een 
keer een dagje gaan vissen op zee en had flink 
gevangen; ik belde Marianne om een barbecue 
te organiseren in de straat en daar werden de 
zusters ook bij uitgenodigd. Maar dat vonden 
ze toch een beetje ongepast. Vooral die eerste 
jaren hier werd er wel meer op straat geleefd. 
Bij Stella Artois kon je altijd zo naar binnen 
lopen en daar stond bij wijze van spreken al-
tijd een biertje voor je klaar. In het veen mist 
men een turfje niet haha. Er woonden altijd 
wel bijzondere mensen. Mevrouw Molenaar 
bijvoorbeeld, die had tegeltjes liggen in huis 
en die schilderde ze heel mooi op. Een soort 

mozaïekjes maakte ze er van. Het vooraf 
schoonmaken deed ze met onverdunde ter-
pentine, nou daar werd ze zo stoned als een 
aap van, en om haar hoofd wat te luchten ging 
ze daarna altijd uren wandelen en als route 
koos ze dan steevast een buslijn, steeds een 
andere….’ 

Links van Bethlehem ligt het 
Cellenbroederenhuis. Marianne: ‘Waaronder 
het gekkenhuisje, want het deed dienst als eer-
ste opvang voor mensen in geestelijke nood. 
De dijkgraven vergaderden er vroeger ook. 
Het is een jaar of tien geleden gerestaureerd 
inclusief de oorspronkelijke houten bedden 
en dwangbuizen en bestek van papier-maché. 
Ook het huisje hiernaast, dat was ooit niet veel 
meer dan een hutje met een plat dak, is heel 
mooi opgeknapt.’

Ze wonen er goed nu en hoeven er ook ab-
soluut niet meer weg. ‘Al weet je natuurlijk 
nooit, wat het leven nog brengt.’ 

IN DE VOLgENDE MARIKEN DEEL 2: 
Met onder andere Hospice Bethlehem. 

Tekst: Michiel van de Loo 

Foto’s : Dave van Brenk

Elzo Dibbets en Marianne Janssen
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St. Anthoniusplaats

De straat van de week is tegenwoordig een onopvallende plaats die begint in de Ridderstraat 
naast huisnummer 11. De St. Anthoniusplaats is ontstaan door de sloop van de kapel na de 
verovering van Nijmegen door prins Maurits in 1592. De benaming van de openbare ruim-
te heeft in de loop der eeuwen een aantal veranderingen ondergaan. 

In NIJMEGEN verdeeld in Wijken, Straaten, Steegen uit 1805 wordt deze plaats door Johan in 
de Betouw St. Anthonie-Kerkhof genoemd. Bij de openbare gebouwen en gestichten vermeldt hij 
ook ‘het Heiligen-Geest-Huis,in het jaar 1358 veranderd in Sunte Antonis-Capel en kerkhof, (...) 
afgebroken in 1592’. In een voetnoot staat: ‘Het Kerkhof met lindenboomen beplant in 1655, op 
nieuw in 1776; en de bleeken, ten weder zeggens toe, aan de bewooners der nabuurige huizen 
tot het aanleggen van tuinen, in 1660 afgestaan.’

Op de vogelvluchtplattegrond van Hendrik Feltman uit 1669 is een poort te zien die toegang 
gaf tot het S. Teunis Kerckhof. In de achttiende eeuw verdwijnt het achtervoegsel -kerkhof uit 
de naam. Op het PLAN DER STADT NŸMEGEN van J.H. van Suchtelen uit 1779 staat de naam 
St Anthonis (met h). Op het verzamelplan van de kadastrale gemeente Nijmegen uit 1822 staat 
bij de Namen der Straten, Stegen, Gangen, Markten en andere Openbare Plaatsen en Pleinen 
in het renvooi de naam St Antonius (zonder h). Op de Wegenlegger uit 1859 staat de naam Sint 
Antonius met de omschrijving ‘Open plaats zonder uitgang’ (Legger B, nr. 125)

Vanaf 1880 raakt de naam St. Antoniusplein ingeburgerd (zonder h). Tot 1924 blijft er verschil 
van mening bestaan over de spelling van straatnamen die nooit formeel door de gemeente-
raad waren vastgesteld. Op 9 juli 1924 stelt de raad in één keer alle namen vast. Op de lijst 
die deel uitmaakt van het raadsbesluit staan in totaal 448 straatnamen, waaronder de naam St. 
Anthoniusplaats (No. 8). 

Waarom het achtervoegsel -plein is vervangen en een h is toegevoegd, blijkt niet uit het voor-
stel. De kapel was in de periode 1358-1592 genoemd naar de heilige Antonius Abt (251-356). 
Mogelijk heeft de schrijfwijze van de Noord-Brabantse plaatsnaam Sint Anthonis een rol ge-
speeld. Het voorvoegsel Sint wordt bij Nijmeegse straatnamen sinds 1880 consequent ingekort 
tot St. met daarachter een spatie.

De panden zijn sinds 1880 doorlopend genummerd, zoals dat bij pleinen gebruikelijk is. Nummer 
21 is al meer dan een halve eeuw het hoogste huisnummer. In het gebouwenregister dat deel 

uitmaakt van de Basisregistraties adressen en 
gebouwen (BAG) staat bij alle panden het 
bouwjaar 1871. Bij één pand is dit mogelijk 
correct. Het jaartal 1871 staat vermeld op een 
sluitsteen bij nummer 13.

Vrijwel alle panden staan in het monumenten-
register waarbij verschillende bouwjaren staan 
vermeld. Ook de zeer eenvoudige negentien-
de-eeuwse volkswoningen die van belang zijn 
voor het pleintje, zijn een gemeentelijk monu-
ment. St. Anthoniusplaats 1, 9 en 15-16 zijn 
aangewezen als rijksmonument. Op nummer 
1 is tegenwoordig het Roze Huis gevestigd. 
De natuurstenen deuromlijsting uit het einde 
van de 18e eeuw is afkomstig van de Hof van 
Batenburg , Ridderstraat 4 (gesloopt in 1962). 

Op het adres St. Anthoniusplein 1 hebben Ds. 
Barend ter Haar Bz. (1831-1902) en Gerardus 
Wilhelmus van Hezewijk (1850-1935) ge-
woond naar wie de Ds. ter Haarstraat en 
Derde van Hezewijkstraat zijn genoemd. Ds. 
Ter Haar was predikant van de St. Stevenskerk 
(1858–1897) en mede-oprichter van het 
Nijmeegsch Weekblad (1892-1902). Van 
Hezewijk was timmerman, koffiehuishouder 
en aannemer.

Huize Bethlehem, St. Anthoniusplaats 10, is 
een gemeentelijk monument. Het herenhuis uit 
1770 is in 1927 ingrijpend verbouwd door de 
architect Charles Estourgie (1884-1950). De 
Zusters der Derde Orde van de H. Dominicus 
(Dominicanessen van het Allerheiligst 
Sacrament) die zich inzetten voor de ‘R.K. 
Kraamverzorging voor on- en minvermogen-
den onder alle gezindte’ namen hier in 1928 
hun intrek.

Op de plaats nummer 11 is in 1986 een nieuw 
pand verrezen in opdracht van de Katholieke 
Woningvereniging ‘Kolping’ (Talis). Voor 
het nieuwe zijstraatje hebben burgemees-
ter en wethouders op 1 juli 1986 de naam 
Bezembindersgas vastgesteld. Het college 
vond het niet nodig om een voorstel voor de 
naamgeving van deze openbare ruimte aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

Tekst: Rob Essers 

Michiel van de Loo en Rob Essers
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Communicatie en informatie

Hebt u onze nieuwe website al gezien? Zoals 
in de vorige Mariken aangekondigd, is onze 
totaal vernieuwde website sinds een maand 
in de lucht! Op www.kronenburgerpark.nl 
vindt u onder het kopje Dieren informatie 
over de Stichting Vrienden Kronenburgerpark 
en het wel en wee rond de dieren. Er staat ook 
actuele informatie op de site mét foto’s. Als u 
een opmerking heeft, kunt u via een formu-
lier contact leggen. Sommige geïnteresseer-
den hebben hier al gebruik van gemaakt en 
wij zijn daar blij mee. Via Twitter en Facebook 
kunt u ook communiceren. Dan komt binnen-
kort ook de folder weer uit. En deze rubriek 
in de Mariken prikkelt u hopelijk om gebruik 
te maken van deze communicatiemiddelen, 
maar bovenal om het park te bezoeken en te 
genieten van de dieren.

Gedurende de zomermaanden lopen er weer 
gastdieren in de weide. Dit jaar een toom 
Brahmakippen, drie hennen en een haan. 
De Brahma is een statige, forse kip met op-
vallend veel veren op de voeten. Een grote 
tegenstelling met onze Cochin-krieltjes, die 
meer op een bolletje veertjes op pootjes lij-
ken. Ook twee reuzenkonijnen zijn deze zo-
mer te gast. Zij voelen zich wonderwel thuis 
in het park en bezoekers genieten zichtbaar 
van deze konijnen met enorme oren.

Er is een reden om deze zomer niet voor nog 
meer grazers te kiezen. Dit jaar willen we ge-
bruiken om te onderzoeken hoe het gesteld is 
met de weide en die te verbeteren. Hiertoe is 
al iemand uitgenodigd van bodem- en wei-
debeheer. Naar gelang het advies dat we krij-
gen, zullen we deze zomer de weide gaan ver-
beteren. Dit alles om onze dieren zo gezond 

mogelijk te voeden. Over gezonde voeding is 
informatie te lezen in het park. Van ongezond 
voedsel kunnen de dieren ziek worden of te 
dik. Een dringend verzoek dus om de advie-
zen op te volgen als u de dieren wilt voeren. 
Iedere dag zijn gedurende een paar uur die-
renverzorgers aanwezig. Zij zijn altijd bereid 
om bezoekers te woord te staan. 

En hebt u het insectenhotel al gezien? Het 
staat tegen de Jacobstoren aan. Hopelijk 
wordt het binnenkort bevolkt door hommels, 
wespen, zweefvliegen, solitaire bijen enzo-
voort. In de lente en zomer dient het hotel als 
nestplaats en in de winter kan er overwinterd 
worden. Met name bijen zijn belangrijk voor 
de bestuiving van planten. Zo kan op natuur-
lijke wijze de weide gezond blijven. 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark
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Velen zullen haar geschiedenis wel kennen, maar naar aanleiding 
van de open dag van buurthuis ’t Oude Weeshuis 10 mei willen 
we het historische pand, gelegen tussen de Begijnenstraat en de 
Papengas in de Benedenstad, nogmaals voor het voetlicht bren-
gen. Nu nog zijn er twee aparte organisaties in gehuisvest, het 
gezondheidscentrum – met de ingang vanaf de Begijnenstraat – 
en het buurthuis – met de ingang aan de Papengas. Als de voor-
tekenen niet bedriegen, zullen deze twee organisaties echter in 
de toekomst veel meer met elkaar te maken krijgen dan een ge-
zamenlijke geschiedenis. Maar daarover later meer. Voor nu een 
korte geschiedenis en enkele historische woorden.

HistOrie VAN Het geBOuW
In haar testament van 1554 liet de rijke weduwe Stijn (Christina) Buys 
een som geld na die moest worden gebruikt voor de opvang van we-
zen. In 1560 werd een weeshuis aan de Broerstraat gesticht, dat ech-
ter na twee jaar te klein bleek te zijn. Daarop werd het Begijnenkloos-
ter aan de Begijnenstraat betrokken.

Na de stichting van een Arme Kinderen Weeshuis in 1638 op het 
Hessenbergklooster aan de Doddendaal werd het weeshuis aan de 
Begijnenstraat, dat alleen voor burgerkinderen was, het Burger Kinde-
ren Weeshuis genoemd. In 1644 werd het onderkomen grondig ver-
bouwd, waarbij het zijn huidige classicistisch-barokke gevel kreeg. De 
Haarlemse bouwmeester Salomon de Bray ontwierp de gevel recht 
tegenover de toegangspoort. Simon Bosboom bouwde de haaks daar-
op staande gevel enkele jaren later in dezelfde stijl.

Het complex bleek nog te klein en ergens tussen 1650 en 1660 werd 
een aangrenzend pand aan de Papengas bij het weeshuis getrokken. 
In 1817 werd het Burger Kinderen Weeshuis protestants, terwijl het 
weeshuis op de Hessenberg het Roomsch Katholyke Weeshuis werd.
De poort bij de ingang aan de Begijnenstraat komt uit het midden van 
de negentiende eeuw, maar bevat nog oudere elementen: het halfronde 
reliëf is afkomstig van de oorspronkelijke toegangspoort uit 1612, de 
beelden van de weesjongen en het weesmeisje zijn gemaakt in 1645 en 
het driehoekige fronton, dat de poort bekroont, komt uit 1785.         

In de tuin die rechts van het weeshuis ligt, staat nog een poort. Deze 
poort uit 1860 vormde vroeger de toegang tot het rooms-katholieke 
weeshuis aan de Doddendaal, tot het in 1959 - in licht vereenvoudigde 
vorm - aan de achterzijde van het Protestants Weeshuis werd geplaatst.

Overigens had het weeshuis aan de Begijnenstraat in 1953 zijn functie 
als weeshuis al verloren.
De wijk waarin ’t Oude Weeshuis is gelegen, de Benedenstad, dreig-
de in de jaren ‘60 volledig te verpauperen. Door sterk optreden van 
de nog resterende bewoners, georganiseerd in het Buurtcomité  
Benedenstad, heeft de gemeente Nijmegen een wederopbouwplan 
gemaakt met sociale woningbouw met betaalbare huren. 

Tekst: Jack Fila    Foto’s: Gerie Sandman 

Bron: http://gezondheidscentrumtweeshuis.praktijkinfo.nl

BUURThUIS ’T OUDE WEEShUIS  
EN hET gEzONDhEIDSCENTRUM  
‘T WEEShUIS

Buurthuis ‘t Oude Weeshuis gezondheidscentrum ‘t Weeshuis
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HeriNNeriNg
AAN De

FeestVieriNg
iN De

BeiDe WeesHuiZeN
te

NiJMegeN,
Op den lsten Mei 1860.

NiJMegeN

Aan het verzoek en den vriendelijken 
aandrang van velen, om de toespra-
ken, bij de opening van het feest ge-
houden, in het licht te geven, wordt 
met de uitgave dezer „herinnering” 

voldaan.

Het boekske zij voor allen een eenvou-
dige en vriendelijke herinnering aan 

dien gelukkigen dag — en niets meer; 
maar het verlevendige tevens de be-
langstelling in de beide gestichten, 

wier voorspoed zoo naauw met dien 
van onze stad is verbonden.

Namens de regenten,
s.M.s. De rANitZ.

Aankondiging 300-jarig jubileum in 1860

300-JArig  
JuBileuM iN …  
1860

gEAChTE REDACTIE / 
INgEzONDEN BRIEF

VERKAMERINg
In de Mariken van december vorig jaar staan twee artikelen over de verkamering in het 
centrum van Nijmegen. In het eerste artikel wordt Mickel Moors, toenmalig voorzitter van 
Platform Kamerbreed, geïnterviewd en van het tweede artikel is de heer Moors de auteur. 
De inzet van Kamerbreed is dat de gemeente Nijmegen het beleid rondom de verhuur van 
studentenkamers herziet. 

Laat het helder zijn: GroenLinks is geen voorstander van een quotum voor het aantal 
studentenkamers in een wijk of straat. Wel begrijpen we de zorgen van veel bewoners. Im-
mers, studentenhuizen zijn vaak drukker bevolkt en daardoor vaak luidruchtiger. Er staan 
meer vuilniszakken in de tuin en meer fietsen. Bovendien is het verloop in studentenhuizen 
vaak groot waardoor er moeilijker afspraken zijn te maken.

De oplossing is niet om simpelweg meer regels in te stellen, zoals bijvoorbeeld de PvdA 
schrijft in haar verkiezingsprogramma waarin de partij stelt ‘een aanscherping van het 
beleid rond verkamering van woningen te willen’. Ook een meldpunt kameroverlast waar 
sommige partijen warm voorstander van zijn is niet de oplossing. Dit wijst enkel ‘schul-
digen’ aan en biedt geen oplossingen. GroenLinks juicht daarom toe dat Platform Kamer-
breed, op initiatief van onze toenmalige wethouder Jan van der Meer, heeft afgesproken om 
het gesprek aan te gaan. Om hopelijk samen oplossingen te vinden.

Gelukkig komen er vaak goede ideeën van betrokken bewoners of organisaties. Zo heeft de 
Nijmeegse Studentenvakbond AKKU enkele jaren geleden stichting Huurteams opgericht. 
Deze stichting helpt huurders helpt met problemen met hun huisbaas. Mede op initiatief 
van GroenLinks wordt Huurteams door de gemeente ondersteund en zorgden zij in bijvoor-
beeld 2012 voor een besparing van 115.000 euro voor de huurders. Bovendien worden de 
echte huisjesmelkers hierdoor beter aangepakt. Ook verstrekt de gemeente starterslenin-
gen. Afgestudeerden kunnen hierdoor sneller doorstromen naar een eigen woning en hun 
studentenkamer verlaten waardoor betere doorstroom mogelijk is.  

Ook voor andere klachten zijn betere oplossingen dan studenten of jongeren die net hun 
eerste baan hebben, de wijk uit te bannen. Fietsen kunnen de tuin uit als er meer fietsenrek-
ken op straat worden geplaatst. Op de plek van één autoparkeerplaats kunnen met gemak 
tien fietsen staan. Met huisbazen kan worden gepraat over betere isolatie van woningen 
en het plaatsen van een containerhok in de voortuin, zodat de groene zakken uit het zicht 
verdwijnen.

Met deze oplossingen pakken we de problemen echt aan; niet door steeds maar harder te 
roepen om meer regels. Bovendien laten we hierdoor ook zien dat studenten in Nijmegen 
meer dan welkom zijn. 

Pepijn Boekhorst, voorzitter raadsfractie GroenLinks, en Lisa Westerveld,  
raadslid GroenLinks en bewoner van het centrum 
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Sociaal wijkteam 
Stadscentrum en de Benedenstad:
wat kunnen we verwachten?

Het is onrustig in gemeentelijk Nederland. Veel gemeenten wor-
stelen met de vraag wat er door de decentralisaties op het vlak van 
de jeugdzorg, de overgang van de AWBZ (algemene wet bijzon-
dere ziektekosten) naar de WMO (Wet maatschappelijke onder-
steuning) en de Participatiewet (re-integratie van mensen die nog 
kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben) op 
hen afkomt. In een serie artikelen houdt Mariken u op de hoogte 
van deze ontwikkelingen. Wat betekent het voor de bewoners van 
het Stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen?

Sociaal wijkteam
Om klaar te zijn voor al het werk dat Den Haag per 1 januari 2015 aan de 
gemeentelijke overheden overdraagt, zijn gemeenten op grote schaal bezig 
om zogenaamde sociale wijkteams op te zetten en in te voeren. Zo ook in 
Nijmegen; zo ook in onze wijk. Op dit moment heeft Nijmegen al sociale 
wijkteams in Dukenburg, Lindenholt en Hatert. En de voorbereidingen voor 
de realisatie van een sociaal wijkteam voor het Stadscentrum en de Bene-
denstad zijn in volle gang. 

Waarom een sociaal wijkteam?
Sociale wijkteams moeten een einde maken aan het versnipperde zorgaan-
bod en ervoor zorgen dat zorg en welzijn beter toegesneden worden op de 
behoeften van de wijkbewoners. Dat is de doelstelling en in theorie hebben 
deze wijkteams de potentie om de welzijn- en zorgtaken van een gemeente 
dicht bij de burger te brengen. Deze burger kan dan beter meepraten en 
meebeslissen over zaken die hem/haar aangaan. In theorie, want er is nauwe-
lijks ervaring met dit soort wijkteams. Maar de verwachtingen zijn hoogge-
spannen. De overheid, ook in onze gemeente, denkt een remedie gevonden 
te hebben tegen tal van ongemakken en gebreken die het oude zorg- en 
welzijnstelsel zo log en ondoorzichtig maken. Bijkomend voordeel: het is 
goedkoper en vormt dus een dankbare bezuinigingspost.

Wat is een sociaal wijkteam?
Gewoon doen wat nodig is is de titel van een brochure van de gemeente 
Nijmegen waarin zij uitlegt wat het sociale wijkteam inhoudt en wie daarin 
zitting hebben. In de visie van de gemeente bestaat een sociaal wijkteam 
uit mensen die werken bij verschillende welzijns- en zorginstellingen. De 
teamleden werken als generalisten, maar brengen natuurlijk hun kennis 
en ervaring mee op bijvoorbeeld het gebied van maatschappelijk werk of 
opbouwwerk, jongeren- en ouderenwerk of als wijkverpleegkundige. Maar 
waar zij voorheen apart, los van elkaar werkten, zitten zij nu in één team. 
In Nijmegen gaat het om organisaties als ZZG zorggroep, Tandem, Het 
Inter-lokaal, SWON en Dichterbij. Per wijk wordt vervolgens bekeken hoe 
de samenstelling van het sociale wijkteam het best ingevuld kan worden. Dat 
kan verschillen per wijk en is afhankelijk van de bewonerssamenstelling van 
de wijk. Ieder sociaal wijkteam is dus idealiter ‘op maat’. Immers, met zorg 
en welzijn op maat kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Zorg wordt 
dan alleen ingeschakeld waar het nodig is, waardoor het betaalbaar blijft.

Hoe gaat zo’n wijkteam te werk?
De brochure Gewoon doen wat nodig is vervolgt: ‘Het sociaal wijkteam 
zoekt naar praktische oplossingen, dichtbij, in de wijk, samen met u.’ In 
de praktijk gaat dat als volgt. Een wijkbewoner heeft een probleem op het 
gebied van zorg en welzijn waar niet direct een huisarts, een fysiotherapeut 
of een andere professional voor klaar staat. Hij neemt contact op met een 
medewerker van het sociaal wijkteam. Samen bespreken zij het probleem. 
Dit gesprek vindt plaats waar het voor de wijkbewoner het gemakkelijkst en 
meest prettig is; thuis aan de keukentafel of in het buurthuis, bijvoorbeeld. 
Dan wordt er een plan gemaakt. Wat moet er gebeuren om het probleem 
te verhelpen? Wat kan de buurtbewoner zelf doen? Welke mensen in zijn 
omgeving kunnen worden gevraagd om te helpen? Zijn er vrijwilligers of 
activiteiten in de wijk, waarbij aansluiting kan worden gezocht? En als pro-

hangjongeren Buurtkracht
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fessionele hulp nodig is, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet.
’Appeltje – eitje, waarom hebben ze hier niet eerder aan gedacht?’, zou je 
denken. Of… ?

Haken en ogen
We zien verschillen in de mate waarin de gemeenten in Nederland zich 
voorbereiden op de komende reorganisaties in de zorg en welzijn, maar één 
ding lijkt voor de bestuurders helder: sociale wijkteams zijn DE oplossing. 
Daarom MOETEN ze er komen. Hoogste tijd dus om ook enkele kritische 
kanttekeningen te plaatsen.

Is er altijd een wijkteam nodig?
Het sociaal wijkteam heeft als taak zorg en welzijn daar te organiseren waar 
het nodig is. En dat moeten ze doen in onderling overleg en in overleg met 
de zorgvrager en diens omgeving. Maar misschien zijn er wijken waar dat 
al lang gebeurt! De éne wijk is de andere niet, de éne wellicht wat mondiger 
dan de andere; wellicht hebben bewoners en professionals in een bepaalde 
wijk helemaal geen behoefte aan een sociaal wijkteam en weten de verschil-
lende zorg- en welzijnsaanbieders elkaar al lang prima te vinden. 

Vraag aan het Stadscentrum en de Benedenstad: hebben wij een sociaal 
wijkteam nodig en weten wij elkaar bij zorg- en welzijnsvraagstukken al te 
vinden?

Geen sociaal wijkteam zonder visie
Het in het leven roepen van sociale wijkteams is niet zomaar een nieuw 
gemeentelijk instrument, maar een fundamenteel andere manier van omgaan 
met je inwoners. Je vraagt meer participatie van hen en zult dus ook meer, 
maar vooral anders terug krijgen. Een gemeente moet hierop voorbereid zijn 
en een visie hebben. De inwoner trouwens ook. Zo’n gezamenlijke visie kan 
zorgen voor een constructief klimaat van samenwerking en goed burger-
schap. Maar ja, hoe doe je dat en hoe doe je dat samen met de inwoners van 
je stad of jouw wijk? Een enquêtetje lijkt daarvoor een te mager instrument.

Vraag aan het Stadscentrum en de Benedenstad: wat wil de gemeente met 
onze wijk en wat willen wij met onze wijk?

Werken vanuit de praktijk
Elke wijk heeft haar eigen historische kenmerken, kernwaarden, netwerken, 
bewonerssamenstelling en dergelijke. Het is essentieel om deze wijkdyna-
miek in kaart te brengen en bij de samenstelling van het sociaal wijkteam 
te gebruiken. Na de vraag óf er een sociaal wijkteam moet komen, dient bij 
een bevestigend antwoord de vervolgvraag gesteld te worden: wat is dan 
de samenstelling van dat sociaal wijkteam, gelet op de samenstelling en de 
dynamiek van die wijk?

Vraag aan het Stadscentrum en de Benedenstad: hoe zou de samenstel-
ling van het sociaal wijkteam Stadscentrum en de Benedenstad er uit moeten 
zien?

Met deze en meer vragen is sinds de laatste WMO-bewonersver- 
gadering van Stadscentrum en de Benedenstad van februari 2014 een werk-
groep aan de slag gegaan. In de volgende editie van Mariken willen wij u 
over hun voortgang informeren.  

Tekst: Jack Fila    Foto’s: Gerie Sandmann

advertentie
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Met dit artikel geven wij een korte impressie van een zeer geslaagde 
eerste Koningsdag en Koningsnacht de avond ervoor.

Vrijdagavond staat er op de Grote Markt een fantastische band te 
spelen voor een klein publiek als er rond negen uur een kort doch 
hevig soort noodweer uitbreekt dat de parasols op de Grote Markt 
bijna verplettert, ware het niet dat het kleine publiek de uitbaters 
helpt de parasols in te klappen. Het duurt maar een half uurtje, maar 
toch zorgt het er op deze plek voor dat de band voor een half leeg 
plein staat te swingen. Jammer, maar Mariken spreekt de hoop uit 
dat zij het toch volgend jaar weer proberen. Op de Molenstraat lukt 
het wel om het vooral jonge publiek uit hun dak te laten gaan, dus de 
Koningsnacht is toch geslaagd.

De volgende dag breekt een heerlijk oranjezonnetje door. Heel fijn 
voor Oranjepop op het Hunnerpark, waar alle mensen boven de 18 5 
euro betalen om dit geheel op eigen financiële benen staande festival te 
waarborgen voor het volgende jaar. Alle bezoekers onder de 18 mogen 
weliswaar geen alcohol nuttigen, maar kunnen wel gratis naar binnen. 
Het is gezellig druk met een spetterend programma, waaronder Raw 
Flowers, Soul Sister Dance Revolution, Knarsetand en vele anderen. 
Voor de kleintjes is er Oranjepop Tipi, waarin Jeroen de Jong spannende 
verhalen vertelt, ook voor volwassenen die het kind nog in zich voelen. 
Jeroen slaagt er in het publiek interactief bij zijn diverse vertellingen 
te betrekken, die reiken van sprookjes en volksverhalen uit het hoge 
noorden en het diepe Afrika tot eigentijdse vertellingen over liefde, ver-
wondering en je eigen kracht. Ook Marin Millenaar en Hanneke Beld 

KONINgSDAg 
26 APRIL 2014

zijn present. Marin met zijn muzikale sprookjes en Hanneke met oude,  
waargebeurde, cabareteske verhalen.

Inmiddels barsten de Grote Markt en het Koningsplein uit hun voegen 
van het zonneminnend publiek. De inwoners van Nijmegen die eerst 
op tv het koningspaar met de prinsesjes hebben bewonderd in de Rijp 
en Amstelveen en de Goffertgangers hebben zich massaal naar hartje 
stad begeven om feest te vieren tot in de late uurtjes. De light-versies 
van de rommelmarkt op Waalkade en Valkhof trekken toch ook veel 
publiek. De ene zolder is dus leeg en de andere weer vol. Schrijfster 
van dit stukje heeft zich kostelijk vermaakt met een bakje thee voor een 
kleedje met veertig jaar oude popjes van de bewoners van een huis aan 
de Korenmarkt, die aan het einde van de dag een nieuw thuis hebben 
gevonden in een tehuis voor demente bejaarden. Mooi slot van de mid-
dag en een prachtig begin van een paar gezellige uurtjes op de Grote 
Markt. Feest geslaagd… Volgend jaar weer.  

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmannn

Koningsdag 2014, Valkhofpark

Koningsdag 2014, Nijmegen
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KAT IN DE 
STAD

Wonen in het centrum en Benedenstad is voor veel andere in-
woners van Nijmegen een apart verhaal. Zij kunnen het niet be-
grijpen dat het heerlijk is om in hartje stad te wonen met altijd  
reuring om je heen en gezellige drukte. Mensen van het platte-
land begrijpen er sowieso al helemaal niets van. Kortom, you 
love it or you hate it. Wat te denken van onze viervoetige harige 
vriendjes? Zij hebben geen keus gehad. Of hun baasje verhuisde 
naar dit stadsdeel en zij moesten mee of ze werden aangeschaft 
en pas je maar aan. 

Net zoals de eigenzinnige centrumbewoners is onze kat van zich-
zelf al een eigenzinnig dier dat zijn eigen plek in het Centrum heeft 
veroverd. Gaat u bijvoorbeeld maar eens een kijkje nemen op 
de Korenmarkt in alle vroegte. U ziet daar een zwarte kat, woon-
plek ergens in de Nonnenstraat, maar steevast te vinden op de 
Korenmarkt, wachtend tot de juwelier of de coffeeshop opengaat, 
die hem op gezette tijden voorzien van een traktatie. Dit is zijn plek 
en dat laat hij ook zien ook: een allemansvriend, die het er net als 
het uitgaanspubliek goed van neemt. Er zijn echter meer katten 
op de Korenmarkt. Zij dulden elkaar, maar sociale verbroedering 
is zelden waarneembaar. De zwarte kat is hier duidelijk de baas.

Schuin boven het paleis in de Priemstraat woont rode Karel, die 
een jaar geleden de sprong waagde van het balkon en sindsdien 
niet meer te houden is. Zijn bazen, een overwegend roodharig 
gezinnetje, hebben dagen naar hem gezocht, maar Karel was 

achter de vrouwtjes aan in het voorjaar van 2013. Sindsdien weet 
hij de weg te vinden naar zijn huis en loopt hij gewoon lekker 
rond. Inmiddels is het weer de periode waarin de poezen onge-
geneerd naar de buurtkaters lonken, je-weet-wel-katers of niet. 
Buurtkattenrellen zijn dus alom waarneembaar in zwoele voor-
jaarsnachten. De kroegtijgers onder ons kunnen hen tegenkomen 
in die nachtelijke uren in de Binnenstad, waarin de katachtigen het 
jachtterrein domineren.

Nog zo’n kattenstraatje, de Piersonstraat. Mingus, zwart met witte 
poten en bef en Vilias, geheel zwart, bepalen hier het straatbeeld. 
Dagelijks kan je ze tegenkomen, gezamenlijk, zij aan zij. Waar de 
één is, is de ander niet ver vandaan. Neem de proef op de som-
wandel eens door die straat en roep de namen maar eens.

De kattendichtheid in de binnenstad is niet erg hoog, want door 
de hoge bebouwingsdichtheid, met relatief weinig territorium per 
kat, passen de kattenbaasjes het aantal automatisch aan. Echte 
zwerfkatten komen dan ook niet veel voor. Alle inwoners kennen 
de plaatselijke buurtkatten wel en een verdwenen kat is snel ge-
vonden. Met deze foto’s van Gerie en deze drie korte beschrijvin-
gen van vier beeldbepalende katten hopen we dat buurtbewoners 
geïnspireerd zijn om op de site www.mijnmariken.nl hun eigen  
kattenstory met bijbehorende foto te plaatsen.  

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann
Koningsdag 2014, Nijmegen
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steeds vaker dook de naam Marianne op. Bij de buren, in het be-
wonersplatform en bij de redactie van Mariken. Daarnaast werd 
ik ook behoorlijk getriggerd door aansprekende nieuwsbrieven, 
afkomstig van Marianne, waarin ze opriep om mee te doen aan 
gezamenlijke straatklimaatactiviteiten. Doel? Bewustwording qua 
duurzaamheid, burgerparticipatie en het winnen van een gespon-
sord klimaatstraatfeest. 

Mijn nieuwsgierigheid naar deze actieve, verbindende en creatieve 
buurvrouw was gewekt. Voorzien van enig schaamtegevoel, omdat ik 
niet eerder op een van haar energie-appèls had gereageerd, benader ik 
haar voor een interview. 

Inmiddels was al bekend geworden dat door al haar energiebespa-
rende acties van afgelopen jaar, de Van Berchenstraat in de top 10 
was geëindigd van het klimaatstraatfeest. Prijs? Een door HIER-
klimaatbureau gesponsord straatfeest. 

Op 17 april reizen Gerie Sandmann (de fotograaf van Mariken) en ik, 
als een semi-professioneel setje af naar huize Van den Heuvel in de 
Van Berchenstraat. Blijkbaar hebben we ons vergist in het huisnum-
mer. Met het fototoestel in de aanslag treffen we in de deuropening 

zeker geen Marianne. Een manspersoon doet open. Wij vragen naar 
Marianne. ‘O, de Big Climate Beast bedoelen jullie, die woont aan de 
overkant.’

We worden hartelijk ontvangen aan de andere kant van de straat. 
We combineren het nuttige met het aangename en doen ons inter-
view tijdens de door Marianne aangeboden avondmaaltijd. Ze blijkt 
in Friesland geboren, in Zeeland getogen en in Nijmegen afgestu-
deerd (bedrijfscommunicatie). Ze komt eigenlijk altijd weer terug in 
Nijmegen. 

OVerAl NAtuur
‘Of je nu naar links, rechts of naar beneden kijkt, overal is natuur’, zegt 
Marianne. ‘Het is inderdaad een groot dorp, zoals iedereen zegt. Het 
heeft wel alle stadse elementen maar niet de drukte van de trams en 
metro’s. Het is een charmant afwijkende gemeente met een tot voor 
kort zeer groen college. Nijmegen is zelfs genomineerd voor de meest 
duurzame stad van Europa en heeft de meeste woongroepen van 
Nederland.’ 

Zelf is ze woonachtig in een woongroep in de Van Berchenstraat. Daar 
komen we later tijdens het eten achter. 

reCHtOP iN De 
WiND!

Van Berchenstraat Marianne van den heuvel

Duurzaamheid in de  
Van Berchenstraat
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‘Op een gegeven moment werd ik wakker en wilde ik windmolens 
bouwen. Ik was helemaal niet technisch en zou het verschil tussen 
stroom en spanning niet kunnen uitleggen. Dat is nu acht jaar gele-
den. Inmiddels lukt me dit wel. Ik heb gewoon iets met wind. Het is 
eigenlijk een belediging voor de wind om ‘m niet te gebruiken. Ik ben 
ook een fervent windsurfer en instructeur. Mooi man, die watersport-
plannen van de nevengeul in de Waal. Ik zit nu ongeveer acht jaar in de 
windenergie. Ik heb in Zeeland als projectontwikkelaar gewerkt voor 
een windpark. Van leeg weiland tot een windmolenpark is een proces 
van acht jaar. Ik liep een beetje vast in al die regelgeving en procedu-
res. Later ben ik als communicatieadviseur in de windenergie gaan 
werken. Ik vind het vooral belangrijk om ook na de realisatie van een 
park te blijven communiceren met de buurt.’

Naast haar huidige werk als communicatieadviseur bij Eneco is 
Marianne ook eigen baas en staat ze ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel als Windgids en geeft ze les over windenergie aan 
kinderen. Daarnaast wordt ze ingehuurd door gemeentes en bedrijven 
voor advies over windenergie. ‘Ik wil de beleving overbrengen.’ Ze 
kan het niet laten om haar favoriete manier van energie opwekking te 
promoten. ‘Drie windmolens leveren dezelfde energie als twintig voet-
balvelden met zonne-energie. Duurzaamheid is als volgt. Het begint 
met energie besparen, vervolgens zullen we meer duurzame energie 
moeten opwekken en vervolgens zullen we fossiele brandstof schoner 
moeten maken.’

MeDeBeWONers
Inmiddels zijn de andere bewoners aangeschoven aan de gezellige 
grote houten tafel in de woonkeuken. De fietsen, waar we op uitkijken 
in de woonkamer, vergeten we maar even voor het gemak. In no time 
staat er, hoe kan het ook anders, een vegetarische macaronischotel 
voor onze neus. Ik kan het niet laten om aan de andere bewoners te 
vragen een korte typering van Marianne te geven. De advocaat, die net 
voor het eten zijn grijze pak heeft uitgedaan toen hij van zijn werk af 
kwam, roept spontaan: ‘Vermoeiend.’ Er wordt hartelijk om gelachen 
aan tafel. ‘Nee, even alle gekheid op een stokje. Ze is maatschappelijk 
betrokken, veelzijdig en enthousiast.’ De bewoonster naast me denkt 
er wat langer over na. Volgens haar is Marianne enthousiast, impulsief 
en vasthoudend. Rechtop in de wind zeg maar! ‘Ik vind Marianne wel 
typisch iemand voor in de politiek. Bevlogen met een boodschap’. 

‘Ik werk liever vanuit de samenleving om dingen te bereiken. Ik heb 
ook wel een dubbele agenda met mijn inzet voor het klimaatstraat-
ding. Een leuk contact met de buren, mensen tegelijk bewustmaken 
van duurzaamheid en helpen de verkamering in het centrum tegen te 
gaan door ook de studenten betrokken te maken en ze aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheid in de straat. Ik wil letterlijk en figuurlijk 
buitenspelen en houd van de gezelligheid van groepen. Je hebt elkaar 
nodig.’

AMBitie
Op dit moment volgt ze naast al haar werkzaamheden de pabo. Haar 
ambitie is om ooit nog directeur van een basisschool te zijn die duur-
zaamheid als uitgangspunt heeft voor alles wat ze doet. Ook onder-
wijstechnisch. Onze fotograaf (met knipoog) weet al een toepasselijke 
naam voor die school: de Windroos. 

Tijdens het organiseren van alle energiebesparende acties in de Van 
Berchenstraat (warme-truien dag, gezamenlijke nieuwjaarsborrel met 
restjes eten van bewoners, duurzame eetworkshop, meten van ener-
gielekken door warmtebeelden van de huizen, uitdelen brievenbusbor-

stels, akoestisch thuisconcert) heeft Marianne veel steun gehad aan de 
ambtenaren van de gemeente Nijmegen en dan vooral aan Colet Falke, 
milieuambtenaar. 

‘Ze hebben geholpen met warmtebeelden maken en ze hebben de 
bestaande verlichting in de straat laten vervangen door ledverlichting. 
Op een gegeven moment ben ik een bloemetje gaan brengen voor 
alle hulp van de gemeente. De man achter de balie keek me aan en zei 
“Daar zijn we toch voor. Vaak komen mensen alleen maar zeiken over 
de gemeente. Dat zijn we meer gewend”.’

strAAtFeest
Toevallig (of toch niet?) ontvangt Marianne diezelfde avond om acht 
uur een aantal buren uit de straat om het verdiende straatfeest verder 
te organiseren. Het is een bonte verzameling van mensen, of in dit 
geval mannen. Opvallend dat er geen vrouwen bij zijn. Die zijn toch 
meestal van het organiseren van feestjes? Blijkbaar woon ik in een 
geëmancipeerde straat. Leuk om je buurmannen op deze manier te 
leren kennen. De buurman van eerder die avond op het verkeerde 
adres, arriveert ook. Nog een klimaatbeest. De plannen worden, onder 
subtiele leiding van Marianne, verder doorgenomen. Er ontstaat nog 
een kleine interessante discussie over het wel of niet houden van een 
BBQ die feestavond. De bedachtzame en beschouwende bewoonster 
naast me zwengelt de discussie aan. Ze vindt een BBQ in strijd met al-
les wat er in de straat gebeurd is op duurzaamheidsvlak. Als er iets niet 
CO2 -neutraal is, dan is het vlees wel, volgens haar. Bewoners vinden 
dat bij een straatfeest een BBQ hoort. Met het organiseren is al veel 
rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt er niet te veel inge-
kocht aan eten, zodat je straks niet veel hoeft weg te gooien. Het bier 
en de wijn worden koel gehouden in de kruittoren van het Kronenburg 
park. Marianne bemiddelt en geeft aan dat je duurzaamheid niet moet 
opdringen. Dat gaat tegen de zaak werken. Mensen in stapjes bewust 
maken is effectiever. Het besluit valt. De BBQ komt er. 

Is Marianne nu eigenlijk klaar met haar missie nu het straatfeest in 
aantocht is? 

‘Eerst maar eens kijken of we het feest tot een succes kunnen maken. 
Misschien krijgen we de buren nog zo gek om gezamenlijk het WK-
voetbal te gaan kijken in de straat. Ik hoop in ieder geval dat er meer 
straten uit het centrum gaan meedoen met de klimaatstraatactiviteiten. 
Concurrentie houdt ons scherp en is goed voor het milieu.’ 

De vergadering wordt opgebroken. Samen met mijn buurmannen ga ik 
op huis aan. Geloof dat ik stiekem gestrikt ben om ook iets te regelen 
voor het feest. We zijn in ieder geval van de partij. 

Ik hoop dat we Marianne zo gek kunnen krijgen een vaste column in 
Mariken te gaan schrijven waarin ze haar bevlogen boodschap kwijt 
kan. Gezamenlijk gaan voor haar duurzaamheids credo: 

SOEGEO!

Een Schone, Onafhankelijke, Eindeloze Energie Oplossing! 

Tekst: Manja van der Kraan    Foto’s: Gerie Sandmann
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‘Wijkbeheerder Jolande spie-
rings is verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte in de wijken 
stadscentrum, Benedenstad, 
Altrade, galgenveld, Bottendaal, 
Hengstdal, Hunnerberg, Kwak-
kenberg, groenewoud en Ooyse 
schependom. Zij zorgt voor de 
verbetering van het beheer en 
onderhoud van de openbare 
ruimte in deze wijken. Ze doet 
dit samen met de bewoners en 
andere afdelingen van de ge-
meente, zoals Kwaliteitsbeheer, 
Wijkonderhoud, Beleid, Bureau 
toezicht, Mobiliteit en Wijkma-
nagement. Ook heeft zij regel-
matig contact met andere orga-
nisaties, zoals politie, woning-
corporaties en ondernemers.’
(Bron: vrij naar de gemeentelijke website 
‘www2.nijmegen.nl’)

Op een woensdagmiddag treffen wij Jolande 
in de Kloosterzaal van buurtcentrum ’t Oude 
Weeshuis voor een eerste kennismaking en 
het interview. Het wordt een ontspannen 
gesprek waarin formele en informele zaken 
de revue passeren. Zo komt de beweegtuin 
aan de Oude Haven in de Benedenstad via 
een wandeling van Els S. met haar kleinkind 
in het gesprek. Jolande over die beweegtuin: 
‘Wel van gehoord. Nog niet gezien.’ Ze is dan 
ook maar sinds kort wijkbeheerder van het 
Stadscentrum en de Benedenstad - na het 
vertrek van Hans Bongers per 1 januari 2014. 
Daarvoor was zij wijkbeheerder van onder 
meer het Waterkwartier, Wolfskuil, Hees, 
Heseveld en Neerbosch-Oost.

Buurtverbinder
‘Ik ben aanspreekpunt wanneer mensen iets 
willen weten van of doen met de openbare 
ruimte. Voorbeeld: een buurtbewoner heeft 
een klacht over het huisafval, of over parke-
ren. Ikzelf weet niets over huisafval of par-
keren, maar ik weet wel waar die bewoner 
binnen de gemeentelijke organisatie moet 
zijn.’ Jolande  is dus een buurtverbinder. ‘Ja, 
ook een verbinder. Ik heb geen grijs (= be-
strating) achtergrond; ik heb geen groen (= 
plantsoenen, parkjes en parken) achtergrond; 
ik heb wel een dienstverlenersachtergrond.’ 
Jolande heeft veel met mensen gewerkt. 
Ze heeft een bestuurskundige achtergrond, 
vaak in een stadswinkelachtige omgeving, 
veel met klanten. En nu dus met buurtbewo-

‘Ik vInd het 
centrum en de 

Benedenstad er 
goed uItzIen’

Wijkbeheerder Jolande Spiering 
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ners. ‘Toen ik naar Nijmegen kwam, ben ik 
de eerste jaren bureauhoofd geweest van de 
afdeling Vergunningen. Parkeervergunningen, 
horecavergunningen en vergunningen voor 
activiteiten. Je hebt daar altijd met mensen 
te maken. Later ben ik min of meer toevallig 
het wijkbeheer ingerold.’ Jolande ziet de taak 
van een wijkbeheerder vooral als meedenker 
met de bewoners. ‘Je ziet in sommige wijken 
dat bewoners al snel zelf de handen uit de 
mouwen steken, terwijl andere stadsdelen 
meer aandacht nodig hebben. Daar zul je mij 
dan ook meer zien.’ Ondersteunen daar waar 
het nodig is.

‘We gAAN, ZOAls  
DAt ZO MOOi Heet,  
op regie WerKeN’
Minder wijkbeheerders, meer regie
Door de bezuinigingen en verschuiving van 
taken is het wijkbeheer in Nijmegen anders 
gaan werken. Jolande: ‘We gaan, zoals dat zo 
mooi heet, op regie werken. Dat wil zeggen 
dat wij met één integrale aannemer zaken 
doen. Zo gaat de Dar, die voorheen alleen 
voor het verwijderen van het afval verant-
woordelijk was, nu ook het grijs en het groen 
doen.’ Geen verschillende clubjes meer voor 
verschillende taken, maar één organisatie die 
in opdracht – op regie van het wijkbeheer - 
die taken uitvoert. Jolande: ‘Omdat wij als 
wijkbeheer op deze wijze één aanspreekpunt 
hebben, wordt ons werk meer overzichtelijk 
en efficiënter. De bezuiniging zit ’m in het feit 
dat de gemeente zodoende minder wijkbe-
heerders nodig heeft.’

‘iK ViND Het  
CeNtruM eN De  
BeNeDeNstAD  
er gOeD uitZieN’ 
eerste indrukken
‘Ik vind het centrum en de Benedenstad 
er goed uitzien. Ik moet hier natuurlijk nog 
wel op gang komen en omdat ik niet in het 
centrum of de Benedenstad woon, weet ik 
natuurlijk de weg hier nog niet zo goed. Maar 
de eerste indrukken van de openbare ruimten 
hier zijn erg goed.’ Ze ziet echter ook wel 
problemen. ‘De toegankelijkheid en begaan-
baarheid kennen hier en daar problemen. 
Sommige straatjes zijn behoorlijk steil en ook 
de kinderkopjes kunnen voor mensen die 
moeilijk ter been zijn problemen opleveren.’ 
Wijkbeheer heeft daarom volgens Jolande 

ook een toetsende taak. ‘Wij bekijken plannen 
van de gemeente, maar ook van buurtbewo-
ners en ondernemers op hun haalbaarheid. 
We letten op zaken waar wij tegenaan zul-
len lopen als wij die gerealiseerde plannen 
in beheer nemen.’ Plannen voor een mooi 
kruidentuintje hier, of een jeu-de-boulesbaan 
daar, klinken leuk, maar als het na verloop 
van tijd verwordt tot een hondenuitlaatplek 
of rommelvergaarbak, wordt daar niemand 
blij van. Jolande: ‘Er moet wel draagvlak zijn 
voor dat soort plannen. En laten we eerlijk 
zijn, na de zomervakantie in Frankrijk willen 
we allemaal gaan jeu-de-boulen. Maar voor 
hoe lang? Ik zeg dan: zorg eerst maar voor 
voldoende animo, dan is die baan geen enkel 
probleem.’ Zo kent Jolande ook de discussie 
over de bestrating van Plein 1944. ‘Er is altijd 
een spanningsveld tussen wat functioneel en 
verantwoord is en wat esthetisch het meest 
aanspreekt. Wijkbeheer speelt daar een rol 
in.’

‘sOMs MOet iK  
OOK geWOON Nee  
VerKOPeN’
Aanspreekbaar
Tot slot: hoe kunnen wij Jolande Spierings be-
reiken? ‘Ik ben per telefoon en per e-mail be-
naderbaar en op uitnodiging kom ik altijd naar 
de buurtplatforms.’ Ze waarschuwt wel voor 
te hoge verwachtingen. ‘Soms kom ik idee-
en tegen die op het eerste gezicht heel leuk 
lijken. Ik ondersteun en faciliteer dan waar ik 
maar kan, maar ik kan niet alles waarmaken. 
Soms moet ik ook gewoon nee verkopen. 
Maar ik zal echt mijn best doen om bewoners 
met een goed idee - waar veel energie in zit, 
mee te helpen dit gerealiseerd te krijgen.’
Een uur later staan we weer op straat. Jolan-
de Spierings, wijkbeheerder, kordate dame. 
We hopen dat we haar weinig zullen tegen-
komen, want dat betekent dat onze buurt en 
Jolande het goed doen.

Nagekomen: tijdens de genoemde wandeling 
van Els S. met haar kleinzoon heeft zij ter-
loops alle toestellen in de beweegtuin getest 
en goed bevonden.  

Tekst: Els Stouthamer en Jack Fila
Foto: Gerie Sandmann

De contactgegevens van Jolande Spierings zijn  
te vinden op de website van de gemeente Nijmegen, 
www.nijmegen.nl

Het verdriet door 
Wiet
Wietplantages zijn gevaarlijk, dat mag zo 
onderhand wel bekend zijn. Elk jaar weer 
lees je over branden ontstaan door een 
kwekerij. Gevaarlijk voor bewoners en om-
wonenden. Regelmatig wordt een kwekerij 
‘geript’. Schietende criminelen in de straat. 
We maken ook het drama mee van mis-
lukte oogsten en dreigementen die daarna 
ontstaan omdat er niet geleverd wordt en 
‘men’ de investering opeist. Vorig jaar nog 
werd een bewoner uit het centrum ver-
moord wegens drugsschulden en gedumpt 
in de Ooijpolder.
We treffen kwekerijen in winkels, kantoren, 
kelders, woningen. ALLEMAAL gevaarlijk. 
Je wilt er niet in de buurt slapen, zeker niet 
met je kleine kinderen (kleinkinderen) of dat 
er een kwekerij bij je studerende dochter in 
de kelder zit.
Heb je er zelf een gehad, dan moet je het 
huis uit. ‘Ach, het was toch zo’n aardige 
buurman’, hoor je dan. Ja ja, maar hebt u 
dezelfde mening als de boel was afgebrand 
of erger: slachtoffers?
Zoveel gevaar, sores, schulden en brokken 
waarmee men blijft zitten. Alleen omdat 
een paar mensen er grof aan verdienen. 
In ons druk bevolkte en student-bekamerde 
centrum en Benedenstad is uw politieteam 
er scherp op. We ruimen op wat kan. Kost 
veel capaciteit, maar het moet!
 
We hebben uw hulp daarbij keihard nodig. 
DUS, ziet u iets, ruikt u onraad of beter wiet, 
hoort u iets, weet u iets, bel dan met de poli-
tie 112 bij nood, 0900-8844 voor de melding, 
0800-7000 anoniem of gewoon mail mij!
william.nijland@gelderland-zuid.politie.nl
 
Minder wiet, minder VERDRIET.  

William Nijland

William Nijland 
Wijkagent Nijmegen-Centrum      
 (Foto: Peter de Jong)
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Elsa Jansen is geboren in Den Haag en heeft on-
der andere vijf jaar in Frankrijk gewoond, was 
onderwijzeres aan een lom-school en wilde als 
kind altijd al een winkeltje hebben, maar had nog 

niet zo duidelijk voor ogen met wat dan wel. Ze 
was al op jonge leeftijd creatief bezig met alles 
wat ze in handen kreeg. Ze maakte onder andere 
boekjes, kaarten en kleine schilderijtjes. 

De beweegtuin aan de Oude haven

Centrumbewoonster 
elsa Jansen:
‘LEEF VANUIT LIEFDE… 
LEEF NU’

Elsa Jansen

Zo heeft haar talent zich al vroeg ontwikkeld 
en is ze tot op de dag van vandaag nog vol 
energie en nieuwe ideeën. Na een bewogen 
leven van tegenslagen en voorspoed werd ze 
heel ziek en keek de dood in de ogen. Ze vond 
steun in vertrouwen en overgave aan Maria en 
overwon haar ziekte. Ze wil dat gevoel uitdra-
gen en heeft toen voor zichzelf besloten om 
alleen nog maar vanuit liefde te leven en haar 
kunst daarvan in dienst te stellen. 

Geloof uitdragen
Haar lijfspreuk is dan ook:  Leef nu… Leef van-
uit liefde, want de liefde zit in alles en iedereen.  
Elsa ervaart heel veel energie vanuit de kos-
mos. Door haar recente werk, dat heel kleurrijk 
is, wil ze dat geloof uitdragen. Kleur is echter 
niet alleen in haar werk te zien, maar ze kleedt 
zich ook zoals ze zich voelt. Herboren en vol 
energie. Je kunt haar dan ook regelmatig in de 
stad tegenkomen met heel kleurige kleding en 
ook haar schoenen heeft ze zelf ontworpen.
Haar werk bestaat uit meerdere lagen en heeft 
tijd nodig om bij de kijker binnen te komen. 
Vroeger was haar werk veelal somber en don-
ker, maar nu spat de kleur van het doek. Een 
enorme verandering. 
Bijzonder zijn haar wax-schilderijen. Zij mar-
keren de overgang naar haar nieuwe expressie-
ve stijl. Het is een eigen vinding: bestaande uit 
voornamelijk goud- en zilverkleurige tinten. Ze 
hebben een kosmische betekenis.

Veelzijdig
‘Er zitten wel honderd kunstenaars in jou’, 
zei onlangs een galeriehouder tegen haar over 
haar kunst. Hij doelt daarbij op haar enorme 
veelzijdigheid aan materiaalgebruik, technie-
ken en uitdrukkingsvormen. Zo hield ze zich 
behalve met schilderen ook bezig met fotogra-
fie, diverse druktechnieken, beelden, sieraden, 
schoen- en stofontwerpen, tekeningen, minia-
turen enzovoort.

Elsa… Een veelzijdig en vooral positief mens 
met een groot hart. Mocht je haar in de stad te-
genkomen, maak een praatje. En als er ergens 
muziek te horen is, dan mag ze graag dansen, 
misschien ook wel met jou!

Elsa heeft tot en met 31 mei een overzichts- 
expositie in CORDIUM, De Ruyterstraat 65, 
Bottendaal Nijmegen. 
Je kunt hierover (liefst) telefonisch contact met 
haar opnemen via (024) 322 64 36 of via 
e-mail: embg.jansen@hetnet.nl. Zie ook haar 
website: www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/
elsaja/index.html. 

Tekst en foto’s: Gerie Sandmann

Het is vijf trappen omhoog, misschien zes naar de flat van Elsa Jansen in het cen-
trum van Nijmegen en ik ben een beetje buiten adem als ik boven kom. Elsa staat 
al op de galerij op me te wachten en heet me hartelijk welkom. Haar woning ademt 
een sfeer van rust en licht en staat vol met schilderijen en allerlei andere persoonlijke 
dingen. Het is een heel licht huis met hoge ramen, met aan de voorzijde uitzicht op 
de HEMA. Veel mensen zullen op hun wandeling langs haar voordeur een tafeltje 
gezien hebben met daarop tekeningen, iets lekkers en een uitnodiging om haar werk 
te komen bekijken!
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Het is nu meer dan vier maanden geleden dat de buurtsite www.
mijnmariken.nl het licht zag. Althans, insiders waren al sinds 
half december van het vorig jaar in de gelegenheid met de 
website te spelen - om uit te proberen waar ze allemaal al dan 
niet goed in was. Maar 13 januari 2014 geldt toch, ook volgens 
onze Facebookvrienden die ons op die dag massaal de hartelijke 
felicitaties stuurden, als officiële verjaardag van mijnmariken. Nu, 
bij het ter perse gaan van haar oudere zus bewonersmagazine 
Mariken, viert zij haar vierde maand en 21 dagen. Hoog tijd voor 
een evaluatie, zou men menen.

EEN STUKJE gESChIEDENIS
Ongeveer drie jaar geleden startte een drietal dappere deugnieten 
uit Nijmegen-Oost een buurtwebsite, een website waar de buurt 
digitaal aanwezig was. Het was het startschot van het mijnbuurtje-
concept en al snel bleek dat dit digitale buurtplein een toegevoegde 
waarde had in het onderlinge contact van de buurtbewoners. 
Afspraakjes werden gemaakt, tweedehands spullen aangeboden, 
festiviteiten aangekondigd, nieuwtjes gedeeld - je kwam elkaar niet 
alleen op de straathoek of bij de bakker tegen, maar nu ook op het 
internet. Al gauw ontdekte ook de middenstand van Nijmegen-Oost 
de buurtsite, en na hen volgden verschillende welzijnsorganisaties, 
de woningstichtingen en de gemeente. Voor deze bedrijven en 
organisaties bleek het mijnbuurtje-concept een prachtig middel om 
met hun doelgroep te communiceren, hun producten en diensten aan 
te bieden en om te weten te komen wat er zoal in de buurt speelde. 
De buurtsite ontwikkelde zich tot een digitale afspiegeling van het 
leven in Nijmegen-Oost.
Met dat succes besloot het dappere drietal de stoute schoenen 
aan te trekken en het concept commercieel eerst in heel Nijmegen, 
vervolgens in Nederland uit te rollen. 

MIJNMARIKEN
En zo is het mijnbuurtje-concept onder de naam mijnmariken in het 
Stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen terecht gekomen. 
Overigens schrijf ik hierboven wel ‘commercieel’, maar vooralsnog 
worden we financieel ondersteund door de gemeente, een 
zorgorganisatie, een welzijnsorganisatie en de woningstichtingen.  
Na 1 januari 2015 zullen echter alle buurtsites in Nijmegen, dus ook  
www.mijnmariken.nl, op eigen financiële benen moeten staan. 
Hoe wij dat in het Stadscentrum en de Benedenstad gaan doen, is 
nog onduidelijk. Waarschijnlijk met betaalde abonnementen voor 
ondernemers en organisaties voor het gebruik van bepaalde diensten 

op de buurtsite. Eén ding is wel duidelijk: voor de bewoners van 
Stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen zal mijnmariken altijd 
gratis blijven!

DE STATISTIEKEN
Enkele gegevens, d.d. 4 mei 2014:
• Aantal geregistreerde bezoekers (profielen): 141
• Aantal bedrijven/ organisaties: 33
• Aantal (unieke) bezoekers: 874
• Aantal keren bezocht: 1609
•	 Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 105
• Facebook-vrienden: 844
•	 Twitter-volgers: 176

Ter vergelijking: www.dewijkwebsite.nl (voor Nijmegen-Oost) heeft 
3086 geregistreerde bezoekers, 842 organisaties en is al meer dan 
10.000 maal bezocht. Maar ja, die buurtsite bestaat al zo’n drie jaar 
en Nijmegen-Oost is een stukje groter dan ons knusse Stadscentrum 
en Benedenstad - meer dan 30.000 tegen onze net geen 10.000 
buurtgenoten.

Langzaam maar zeker wordt mijnmariken een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten, evenementen worden aangekondigd en waar met 
grote regelmaat buurtnieuws wordt uitgewisseld. En we zijn trots op 
de rol die zij gespeeld heeft bij het (voorlopige) behoud van woon- en 
zorgcentrum Nieuw Doddendaal. 

TIP 
Voor het aanmaken van een bewonersprofiel, ga naar  
www.mijnmariken.nl en klik op ‘Schrijf je in’. Welkom bij mijnmariken.

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Gerie Sandmann

Buurtverbinders Els Stouthamer en Jack Fila

www.mijnmariken.nl

De website voor het Stadscentrum en de Benedenstad van NijmegenVoel je thuis in je buurt!

Buurtplatform
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Burgemeester Bruls over europa

‘We kunnen veel 
winnen door  
samen te werken’

‘europese verkiezingen zijn belangrijk. Maar het 
gaat mij vooral om samenwerking in de regio’s. 
Die samenwerking maken we zelf.’ Dat zegt bur-
gemeester Hubert Bruls.

Van 22 tot en met 25 mei vinden in de EU de verkiezingen voor het 
nieuwe Europese Parlement plaats. Nederland kiest op 22 mei zijn 26 
vertegenwoordigers. Negentien partijen strijden om een plaats in Brus-
sel en Straatsburg. In heel Europa zijn informatiecentra geopend waar 
burgers en bedrijven terecht kunnen voor informatie over Europa, 
ook in Nijmegen: Europe Direct Nijmegen. Zij organiseert diverse 
activiteiten in het kader van de verkiezingen, samen met de Radboud 
Universiteit en LUX.

‘De Europese Unie heeft steeds meer invloed op het dagelijkse leven 
in Nederland’, schrijft Europe Direct Nijmegen in een pamflet. ‘We 
houden wel onze eigen taal en onze tradities, zoals de vrijmarkt op 
Koningsdag, maar er wordt steeds meer samengewerkt op het gebied 
van economie, misdaadbestrijding en buitenlandse politiek.’ 
‘De EU betaalt mee aan nieuwe wegen, bruggen en gebouwen. Zo 
zijn voorzieningenhart ’t Hert in het Willemskwartier, de busbaan naar 
Heijendaal en LUX gebouwd met Europesesubsidie.’

Burgemeester Hubert Bruls is groot voorstander van de EU. ‘Wil je op 
wereldschaal een positie hebben, dan moet je in Europees verband sa-
menwerken’, zegt hij. ‘We leven zeventig jaar in vrede en veiligheid. 
Dat komt door de Europese samenwerking. In 1992 zijn de grenscon-
troles vervallen. Er is niemand die terug wil naar de situatie vóór ’92.’ 
‘Het Europa van de naaste buren trekt me het meest. Ik ben een 
voorstander van regionale samenwerking over de grenzen heen. Ik 
ben al jarenlang enthousiast. Ik vind het spannend om met verschil-
lende landen en culturen er iets van te maken. Nijmegen ligt in de 
grensstreek. De helft van het omliggende gebied ligt in Duitsland. We 
kunnen veel winnen door met Duitsland samen te werken. Dat doen 
we wel, bijvoorbeeld met ziekenhuizen en de economie, maar nog niet 
genoeg. Er werken relatief weinig mensen grensoverschrijdend. We 
laten welvaart lopen. Als je grensoverschrijdend werkt, kun je meer 
geld verdienen.’

‘Ik ben niet kapot van de bureaucratie. Dat ligt niet eens zozeer aan 
Brussel. Het komt voornamelijk door de eigen overheden. Je hebt veel 
meer te maken met regels van Nederland en Duitsland.’

Regionaal en lokaal
‘Wij kunnen regionaal en lokaal beter verbinding maken tussen de 
grote thema’s dan Brussel en Den Haag. Er zijn grensoverschrijden-
de innovatieprojecten van bedrijven en grote kennisallianties. Er is 
uitwisseling van fotohobbyclubs en musea. De Market Gardenherden-
king doen we samen. In Duisburg en Nijmegen waren op 4 en 5 mei 
dezelfde optredens.’

‘De gemeenteraad ziet het zitten. De taal blijft een handicap. Veel Ne-
derlanders spreken geen Duits meer. Dat is een grote handicap. Ik heb 
vijftien jaar ervaring in samenwerking met Duitsers. Er zijn wat cultu-
rele verschillen, maar ik merk dat die verschillen er niet toe doen.’

Meer informatie over Europe Direct en over de activiteiten is te vin-
den op www.nijmegen.nl/edic, e-mail: europa@nijmegen.nl  

tekst: rené van berlo    Foto: Jacqueline van den boom

Burgemeester hubert Bruls
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De Vierdaagsefeesten 
ook weer op Plein 1944 
Dat is goed nieuws en geeft het plein zijn 
oude functie terug als middelpunt van dat 
feest, waar honderdduizenden mensen ieder 
jaar weer voor naar Nijmegen komen. Ik heb 
me laten vertellen dat heel veel cafés in het 
centrum alleen al van de omzet van die dagen 
het hele jaar kunnen draaien. De Vierdaagse 
en de Vierdaagsefeesten zijn twee heel ver-
schillende dingen. De KNBLO is verantwoor-

delijk voor de Vierdaagse en het Actiefcomité 
Binnenstad Nijmegen voor de feesten.
De KNBLO wil niet dat het Actiefcomité zich 
bemoeit met de Vierdaagse Wandelmarsen 
en omgekeerd vindt het Actiefcomité dat de 
KNBLO niets te maken heeft met de feesten. 
Goed geregeld denk ik zo. 

Maar wandelmarsen gaan over lopen en tij-
dens die feesten zal er veel gelopen worden 
over Plein 1944. De bestrating van ons plein is 
een ramp. Ik las onlangs dat het nu allemaal 
oké is volgens de gemeente, maar het is te 
gek voor woorden dat ze hiermee akkoord 
is gegaan. Met een paar mensen hebben we 
honderd pleinbezoekers gevraagd: ‘Wat vindt 
u van de bestrating?’ We hebben niet alleen 
dames op hoge hakken of rolstoelers, oude-
ren of invaliden gevraagd. Neen, gewoon 
bezoekers  die er op dat moment liepen. Een 
onvoorstelbare uitslag van deze enquête, 
waarin maar één vraag werd gesteld:   ‘Wat 
vindt u van de bestrating van het plein?’ Geen 
enkele positieve reactie. De meest gehoorde 
reactie was: ‘Als je niet oppast breek je je nek 
over die klote stenen. Zal wel weer door man-
nen zijn bedacht.’ Ik denk dat de Nijmeegse 
letseladvocaten personeel moeten aanne-
men om de schade aan lichaam, schoenen 
en kleding van mensen die vallen door die 
hopeloze bestrating op de gemeente of de 
projectontwikkelaar te kunnen verhalen.

Tot slot nog een kleine anekdote over het Ac-
tief Comité Binnenstad Nijmegen. De zomer-
feesten zijn begin zeventiger jaren voor het 
eerst georganiseerd. De naam luidde toen 
nog Actie Comité enzovoort.
In het begin van die zeventiger jaren ontston-
den ook allerlei linkse actiegroepen. De eerste 
was Is het hier oorlog?, gericht tegen de vele 
militairen die toen nog meeliepen. En langza-
merhand kwamen er steeds meer van die ac-
tiegroepen bij. De toenmalige burgemeester 
van Nijmegen, Frans Hermsen, draaide altijd 
zijn rug naar die actiegroepen als ze voor-
bijkwamen voor die armzalige hoofdtribune 
met veel omhoog gevallen spul. Maar het Ac-
tie Comité Binnenstad zat toch wel een beet-
je in haar maag met haar naam Actiecomité. 
Dus moest de naam veranderd worden. Maar 
waarin? De vondst? Zo slim en intelligent... 
zet een ‘f-je’ achter actie. Een echte katholieke 
oplossing voor die toen nog katholieke stad. 

Nou op naar Nick en Simon op het plein in de 
vierdaagseweek. Trek degelijk schoeisel aan. 
Een beetje geluidsoverlast voor de bewoners 
nemen we maar op de koop toe.  

Alard Beck

Bron: nijmegen, geschiedenis van de oudste stad van  
nederland

Alard Beck  (Foto: Herman van soest)
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Het raakt me op een warme manier als 
Judith gerad, de eigenaresse van naai-
atelier Zorgvol, mij meedeelt dat ze het 
prettig vindt dat ik een wat oudere vrouw 
ben die haar komt interviewen. ik ben op 
mijn beurt aangenaam verrast dat zij een 
mooie bruine dame is uit het prachtige 
suriname. gek op andere culturen als ik 
ben en zelf net terug uit de Antillen star-
ten we het gesprek over de cultuurver-
schillen op kleine schaal tussen Arnhem, 
de woonplaats van Judith, en Nijmegen, 
de plek waar zij twee jaar geleden heeft 
besloten haar atelier te vestigen. Want 
waarom niet in het mekka van de mode 
starten in bijvoorbeeld Klarendal?

JONg BEgONNEN
Judith begint haar verhaal op 8-jarige leef-
tijd in Amsterdam. Als klein meisje is ze al 
gek op poppenkleertjes in elkaar frutselen. 
Haar tante ziet haar talent en laat Judith 
met knipsels uit papier zien hoe je een 

broekje en een rokje kan maken. Judith 
slurpt de informatie naar binnen en snapt 
het gelijk helemaal. Al babbelend laat zij 
mij zien hoe tante dit aan haar leerde. Met 
een paar papiertjes en twee of drie keer 
scheuren, zie ik een broekje en rokje voor 
mij liggen. Op diezelfde leeftijd al mag 
ze op naailes, tussen de volwassenen die 
haar bij wijze van spreken minder leren 
dan tante, want ze is een snelle leerling. De 
passie is geboren en Judith wil verder. Als 
17-jarige volgt ze de modevakopleiding en 
daarna nog in de avondopleiding naaitech-
niek en patroon tekenen.

POSITIEF gESTEMD
Samen met haar man, die de toepasse-
lijke achternaam Zorgvol draagt, heeft ze 
drie kinderen gekregen, die nu de leeftijd 
hebben dat de volgende stap kon worden 
gemaakt: een eigen eenmansbedrijfje. 
Judith heeft gedurende de voorliggende 
jaren heel veel werkervaring opgedaan in 

zORgVOL 
KLEDINgREPARATIE 
EN NAAIATELIER

Judith gerad 

een Amsterdams atelier en is ook al weer 
lang woonachtig in Arnhem-Zuid. Het wa-
ren zware, drukke jaren. Veel leren, reizen, 
werken en de zorg voor kleine kinderen. 
De jongste is nu zeven en Judith is nu 41. 
Twee jaar geleden is ze gestart en die op-
start is altijd spannend. Gaat het wel of 
niet lukken? Judith is positief gestemd.

VERTROUWD
De Benedenstad is inmiddels een ver-
trouwde wijk voor haar geworden, met 
vooral in het begin veel aanloop van 
nieuwsgierige buurtbewoners, die nu 
nog altijd de duim omhoog steken als ze 
langslopen. Ze ervaart een grote betrok-
kenheid en bespeurt in de buurt gezellig-
heid, knusheid en klaar staan voor elkaar. 
Mensen zijn natuurlijk altijd welkom voor 
een praatje, maar zo in je eentje is het toch 
doorwerken geblazen, ook al voelt dat wel 
eens eenzaam. Het werk moet wel binnen 
een bepaalde tijd af. In het begin nam zij 
vaak werk mee naar huis, maar dat wil ze 
nu zoveel mogelijk voorkomen, zodat thuis 
komen ook echt thuis zijn is voor man en 
kinderen.

DRAAgBARE KLEDINg
Haar werk bestaat uit het maken van 
draagbare kleding, toegankelijk voor veel 
mensen. Als u echt iets moois wil heb-
ben, wat helemaal bij u past, dan moet u 
bij Judith zijn. Het echte coupeusewerk 
zoals vroeger kunt u bij haar vinden. Zij 
kijkt naar de mens achter het kledingstuk, 
wat er bij u past, ze verdiept zich er in. Dit 
alles wil niet zeggen dat zij niet meer aan 
kledingreparatie doet of niet in is voor een 
extravagant kledingstuk voor toneel, van 
Limburgfestival of anderszins. Natuurlijk 
doet zij dit ook, maar haar passie ligt bij 
het ontwerpen van mooie, stijlvolle kle-
ding voor door de week, dat ene geweldi-
ge feest of jouw speciale trouwdag. Alles 
kan. Maar als je die ene fijne jurk niet meer 
aan kan, dames, door een maatje meer of 
minder, vermaakt zij hem ook voor je zodat 
alles weer past.

LANgSWIPPEN
Nieuwsgierig geworden? Wip eens langs 
in de Priemstraat 17F, bel haar voor een 
afspraak (024) 750 29 03 of bezoek de web-
site www.zorgvolkledingreparatie.nl. Dit 
mooie zaakje willen we graag houden in 
onze stad en Mariken wenst haar hierbij 
veel succes. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den boom) 

europa   
In een eerdere column schreef ik dat ik niet 
zozeer van de koningen was. Toch stond ik dit 
jaar op de Goffertweide naast het podium van 
de Oranjevereniging. Om mij heen zag ik blije 
kinderen met hun aanhang, hardwerkende 
scouts en de van oranjebitter dronken man-
nen die in donkerblauwe colberts en oranje 
stropdassen rondhingen. 

Op zoek naar rust ging mijn aandacht naar 
een vrije zitplek op de bank naast een ouder 
echtpaar. Zij zaten gezellig te roken terwijl een 
grote speelgoedauto tussen hun lag. ‘Mag ik 
naast u komen zitten?’ Ad en Ans waren in 
Niftrik op vakantie, van waaruit ze helemaal 
naar Nijmegen waren gefietst. Ans: ‘We heb-
ben sinds twee maanden een kleinzoon. Ad 
heeft nu al voor hem deze auto gekocht.’ Zij 
wonen in Best bij Eindhoven. Helaas wisten 
zij niet van het bestaan van het asielzoekers-
centrum Beatrix waar ik twintig jaar geleden 
mijn allereerste twee dagen in Nederland heb 
doorgebracht. Zij waren misschien de eer-
ste Nederlanders die ik wellicht in die omge-
ving gezien heb. Nu sprak ik met hen als een 
Nijmegenaar. Zij, de kippenboeren, vertelden 
mij over het boerenbestaan. Over de commo-
ties rond plofkippen… Zij verzekerden mij dat 
hun kippen een kort maar mooi leven hebben. 
Op het podium zongen twee kleine meisjes 
het koningspelenlied: ‘Doe de kanga… We 
zijn hier samen, dus sta nu maar op… Dan 
zetten we gezellig alles op z’n kop…’
Met de wolken in de blauwe hemel dwaalden 
mijn gedachten af. Ik zag onze koning in Sochi. 
Ik zag Poetin. Ik zag de angstige ogen van 
het Oekraïense kind. Wanneer houdt dat een 
keer op? Afghanistan, Irak, Congo, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Syrië, Oekraïne... 
Ik maakte mij nu zorgen over de toekomst 
van al deze kinderen. Het pasgeboren klein-
kind van Ad en Ans. Vanwaar zoveel haat en 
intolerantie? Waarom…?
Mijn koude rillingen vonden warmte in de 
kerstwoorden van Beatrix: ‘Liefde is kracht 
die ons verbindt met elkaar, die geeft en ver-
geeft en die haat kan overwinnen…’
Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat de 
wereld een alternatieve beschaafde macht 
nodig heeft. Niet een verdeelde markt voor 
de oorlogszuchtige overzeese wapenindus-
trie, maar een sterk Europa is wellicht een 
remedie voor de zieke wereld.  

Qader Shafiq

De tram in de St. Jorisstraat

Een straat met een bijzonder verleden. Enkel al door het feit dat de tram er toen  
doorheen reed.

We schrijven 1910. Via de halte Kerkstraat reed de tram via de Tweede Oude Heselaan naar 
de Hezelpoort. Er was ook een verbinding vanaf het station naar de Kronenburgersingel en 
vervolgens via de Stikke Hezelstraat naar het centrum.

De tram op deze kaart volgde die route en eindigde via de St. Jorisstraat Halte Hunerpark. 
Verder ging de verbinding naar Beek-Ubbergen en Berg en Dal naar Mooi Nederland. Hotel 
Groot Hotel Berg en Dal was het eindpunt voor duizenden reizigers per jaar. Een enkeltje 
vanaf het station kostte in die tijd 4 cent.

Links op de foto de tramhalte aan de Jorisstraat en het wachtlokaal naast de Peemankiosk, 
zoals er toentertijd meerdere en heden ten dage nog slechts een enkele het Nijmeegse  
straatbeeld siert.  

Tekst en foto 2014: Vincent Beijk

1910

2013

VROEgER EN NU
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LUNChROOM-
RECENSIE
De gastronomie is in beweging, dat is duidelijk. Ze oogde tot 
diep in de jaren ‘80 wat bleekjes, maar groeide van de schaaltjes 
appelmoes en garnalencocktail via de nouvelle cuisine naar 
de huidige stand van zaken. er kan vastgesteld worden dat 
restaurateurs op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun gasten 
te verrassen. in het oog springende trends met her en der wat 
kruisbestuiving zijn ‘Nieuw ruig’, ‘lokaal’, ‘Ambachtelijk’ en 
het koken op opmerkelijke locaties als voormalige kerken en 
fabriekshallen. Daarnaast is er een toename van zaken die zich 
specialistisch op één product richten: louter sushi, of alleen 
bagels, kreeft en tournedos is ook een bekende formule. in deze 
laatste categorie zit prikkels dat tegelijkertijd ook flirt met onze 
gevoeligheid voor ambachtelijke bereidingen.

Op een frisse, van wolken ontdane lentedag lopen we door de 
openstaande deur naar binnen. Die deur blijft open en ook binnen is 
het fris. Ziel en lijf dienen dus verwarmd te worden en dat kan hier: 
Prikkels specialiseert zich in soep. Er worden ook enkele salades 
geserveerd en aan voorbijgangers schepijs van het Roermondse 
Senso-Gelato. We beginnen met elk een espresso (Segafredo) die 
helaas wat waterig op tafel verschijnt. Het erbij geleverde krokante 
bitterkoekje is het hoogtepunt van deze bestelling.

De soepen, want daar komen we voor: deze staan in drie 
uitvoeringsniveaus op de kaart. Enkel soep, soep met brood of 
de complete versie. Elk van die versies komen als medium (300 
ml) of als large (500 ml) op tafel. Voor mij wordt een Rijk gevulde, 
getomateerde vissoep (300 ml) neergezet – in de complete versie. 
Rijk gevuld, dat klopt: dikke mosselen, roze garnalen en witvis 
(heek) vullen de prima smakende soep overtuigend. Wellicht is 
de tomaat iets te scheutig gebruikt: die leidt daarmee af van de 
basis die vissig is, maar kan de verdenking van tomatensoep 
nauwelijks van zich afschudden. Toch is het goed. Erbij komt 
véél brood, een smakelijke, frisse pesto en fruit in de vorm van 
schijven appel en peer plus een moot banaan. Voedzaam, lekker.

Mijn tafelgenoot bestelt de Soto ajam, een Indische klassieker. In 
optima forma is dit een met exotisch gekruide kippenbouillon 

overgoten rijst en garnituren als lenteui, gebakken uitjes, 
selderijblad, taugé en hardgekookte eieren. De bouillon is aan 
de ingetogen kant, dun wellicht. Strikt genomen houdt een soto 
het midden tussen een rijstgerecht en een soep, en daar doet 
Prikkels de meter ernstig uitslaan naar de bouillon-component. 
En tja, als we het toch over gemiste kansen hebben: wat gaat 
er als chef in je hoofd om als je er tomatentapenade en brood 
bij serveert? Het ligt meer voor de hand deze Indonees te 
begeleiden met sambal oelek, extra rijst en kroepoek.

Toch, eerlijk is eerlijk, voor de twee espresso’s en de gerechten 
rekenen we maar 19,90 euro af. En dat is inclusief een 
glimlachende, behulpzame bediening en een prettige omgeving. 
Op de kaart staan leuke vondsten als Appel/pastinaak- en 
Dropsoep en verder is de verdeling over de smaak van 
verschillende continenten te prijzen. Nu nog even de remmen los 
(en de verwarming aan) en Nijmegen is weer een parel rijker. 

PRIKKELS

Prikkels Nijmegen
Houtstraat 75
6511 JM Nijmegen
(024) 845 95 16

Tekst: Eelco van Wieringen   Foto: Gerie Sandmann

Michiel Vries , Prikkels
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ORE

67



25

Wie: Walter (woonbegeleider bij gehandicapten) en Maaske (logopedist/docent)
Wonen: Kronenburgersingel (binnenkort Tweede Oude Heselaan)
staan op thuisafgehaald.nl sinds: december 2012
recent aangeboden: kokos-quinoasalade met gekaramelliseerde bloemkool

Hoe is het zo begonnen?
Maaske: ‘We lazen over thuisafgehaald.nl in dagblad Trouw. Maar op ons eerste gerecht kwam 
bijna niemand af.’
Walter: ‘In februari vorig jaar hebben we Surinaamse pindasoep erop gezet en die was niet aan te 
slepen. Sindsdien bieden we elke week wel wat aan.’ 

Waarom zijn jullie mee gaan doen?
Maaske: ‘Het concept is leuk: je deelt eten met anderen in de buurt. We houden van koken, maar 
voor twee personen kook je al snel te veel. Die extra porties kun je in de diepvries zetten natuurlijk, 
maar je kunt het ook tegen kostprijs aanbieden aan anderen. Voor meer mensen koken is efficiënter. 
En dan heeft iedereen lekker vers eten.’
Walter: ‘Het is natuurlijk ook leuk om iets met buurtgenoten te doen. Je krijgt mensen over de vloer 
die je helemaal niet kent. We maken een praatje terwijl we het eten afmaken en inpakken. Een 

jongen van een paar huizen verderop heeft wel 
eens wat gehaald. Die kenden we voorheen 
helemaal niet. Nu groeten we vaak mensen in 
het centrum die bij ons eten hebben afgehaald.’ 

Doe je extra je best op het koken?
Maaske: ‘In het begin stapte ik er vrij naïef 
in. Ik pakte een ingewikkeld recept dat ik nog 
nooit eerder had gemaakt. Soms mislukte er 
wel eens wat, maar wat maakt het uit? We zijn 
geen professionele koks.’
Walter: ‘Als je bedankjes en goede recensies 
krijgt, is dat wel leuk natuurlijk.’

Wat kenmerkt jullie eten?
Maaske: ‘We eten vegetarisch of soms vis 
en koken vaak met een mediterrane inslag. 
We gebruiken vaak verse kruiden, kokos 
en gember… Of doen iets met pompoen. 
Pompoengerechten lopen altijd goed.’

Heb je vaste ‘klanten’?
Walter: ‘We hebben wel eens een man gehad 
die twee maanden lang elke week kwam. 
Daarna hebben we hem nooit meer gezien.’ 
Maaske: ‘Het wisselt sterk. Het ligt er ook aan 
hoe laat mensen de gerechten kunnen ophalen. 
Wij eten nooit zo vroeg. Als mensen dan een 
keer om half zes langs kunnen komen, krijg je 
andere ophalers.’

en waar gaan jullie heen als jullie uit gaan 
eten?
Walter: ‘Dan gaan we in het stadscentrum 
bijna altijd naar Wereldkoks tegenover het 
Kolpinghuis. Daar is het heel lekker.’

Nog iets leuks meegemaakt?
Maaske: ‘Binnenkort verhuizen we. Mijn droom 
was om alle afhalers van afgelopen tijd uit te 
nodigen voor een buurtetentje. Dat etentje 
hebben we 13 april gegeven.’ 

Tekst: Lucy Holl

Foto: Gerie Sandmann

thuIskoks Walter en maaske van den Berge-treurnIet

‘onze pIndasoep Was 
nIet aan te slepen’

Walter en Maaske bieden  
hun gerechten aan via  
www.thuisafgehaald.nl,  
een site voor mensen die hun 
kookkunsten willen delen met 
de buurt. Of voor mensen die 
een gerecht willen afhalen. 
Dat gebeurt tegen kostprijs. 
iedereen kan zich aanmelden 
als kok of afhaler.

Walter en Maaske
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RINgSTRATEN
VAN WELDERENSTRAAT
Vooral de Van Welderenstraat kreeg de 
afgelopen maanden een enorme boost.
Zo zijn er diverse bedrijven bijgekomen 
en is deze Ringstraat ‘hotter’ dan ooit!

De eerste nieuwkomer is Siblings 
Lunch - Dinner. Zoals de naam al zegt, 
staat Siblings onder leiding van broer 
Nick en zus Kathleen Haenen. Twee jon-
ge, enthousiaste ondernemers met een 
passie voor gastvrijheid. Ze openden 
onlangs hun eigen restaurant in hartje 
Nijmegen. In een warme, gezellige en 
toegankelijke sfeer kun je bij Siblings 
genieten van een heerlijke lunch of di-
ner. Natuurlijk is het ook mogelijk om 
gewoon even te genieten van een lek-
ker drankje, goede koffie of glas wijn. 
Het recept van Siblings bestaat uit: 
passie voor koken, goede en duurzame 
producten, een warm welkom met een 
leuk ‘Dare to share’-concept.

Met het vertrek van Mooie Merken (Van 
Welderenstraat nummer 9) onstond 
er voor Marcha Rijpstra van 2nd Mas 
(Van Welderenstraat 97) een geweldige 
kans: groter en mooier worden! Daar is 
Marcha inmiddels goed in geslaagd. Er 
is voor liefhebbers van outlet, vintage 
en kwaliteits-2nd-hands weer van alles 
te vinden. 2nd Mas, van 97 naar 9 dus!

Met het verhuizen van 2nd Mas kwam 
er natuurlijk weer ruimte vrij. Hier zag 
Carla van Cleeff haar kans. Begin mei 
opende ze haar wolwinkel Dol op Wol. 
U kunt er terecht voor diverse katoen 
en wol, voor haken en breien. Carla 
is gespecialiseerd in kantbreiwerk. 
In de nabije toekomst worden op de 
donderdagavonden ook workshops 
gegeven. Hebt u interesse voor zo’n 
workshop of wilt u zelf een workshop 
geven? Gaat u dan naar Nijmegen@
dol-op-wol.nl en meld u aan!

Met de komst van de nieuwe uitbaters 
Daan Wichgers en Mirjam Postma krijgt 
ook Mexicaans restaurant Popocatepetl 
weer nieuw elan. Naast het vertrouwde 
concept zijn er straks weer mogelijkhe-
den voor specialiteiten buiten de kaart 
om of voor proeverijen en (cocktail) 
workshops!

DILLE & KAMILLE
In de media vernemen we langzaamaan 
weer tekenen van economisch herstel. 
Dat we dat in de praktijk terugzien, is 
goed te merken in de Ringstraten. De 
leegstand vermindert aanzienlijk en 
is in sommige straten zelfs niet eens 
meer aan de orde. Zo is in de Lange 
Hezelstraat de nieuwe vestiging van 
Dille & Kamille geopend. 
Ooit, meer dan 35 jaar geleden, had Dille 
& Kamille een vestiging in de Priemstraat 
in Nijmegen. De winkelformule is nu dus 
weer terug in het prachtig gerestaureer-
de pand waar voorheen Powerhouse zat 
en dat bij oudere Nijmegenaren bekend 
staat als het Sengerspand. De zaak biedt 
een mix van 3.000 verschillende artike-
len voor huis, tuin en keuken. Verder is 
er een proeverij met keukenkruiden, bio-
logische koffie, thee, jam en olijfolie. Op 
de 1e en 2e etage van het gerenoveerde 
pand komen 15 hotelkamers. Een aan-
winst voor de stad!

IN DE RINgSTRATEN 
BLIJFT hET gEBEUREN!
Na een fantastisch voorjaar, met volop zo-
mers weer, begint het grote aftellen naar 
de Vierdaagsefeesten. Ondertussen ge-
beurt er van alles in de Ringstraten, waar 
u altijd de meest bijzondere dingen kunt 
vinden. De Van Welderenstraat heeft haar 
klanten tijdens de Pasen volop getrakteerd 
op verrassingseitjes met daarin vele leuke 
prijzen. Ook de andere Ringstraten werken 
volop aan programma’s om hun bezoekers 
net even wat meer te bieden dan de gro-
te winkelstraten. Hiermee hopen de Ring- 
straten u helemaal bij hen thuis te kunnen 
laten voelen. Zo zijn de ondernemers van 
de Hezelstraten met bewoners van de Be-
nedenstad druk doende een nieuw zomers 
evenement te organiseren. Houdt u dus de 
website van de Ringstraten (www.ringstra-
ten.nl) en de Facebookpagina (www.face-
book.com/ringstraten) goed in de gaten en 
profiteer mee van al het leuks dat de Ring-
straatondernemers u bieden!

Dille en Kamille aan de Lange hezelstraat
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Tot slot wacht de Van Welderenstraat 
met enthousiasme op de komst van een 
nieuwe herenmodezaak in het voorma-
lig pand van Werkwijzer, op de hoek 
met de Van Broeckhuijsenstraat. Een 
voormalig medewerker van Thijssen 
mode zal hier komende zomer een 
nieuw concept neerzetten. Zo wordt dit 
kruispunt met de Ziekerstraat een echt 
modeparadijs voor hem én haar.

OVERIg NIEUWS
In de Hertogstraat hebben Mariette van 
Haaften en Nicole Leenders een (twee-
dehands) kinderkledingzaak geopend: 
Vintage for Kids. Leuke kleding voor 
een leuke prijs!

Mr. Jack’s, Kelfkensbos, is zijn zaak aan 
het uitbreiden door samenvoeging van 
het aangrenzende pand van voorma-
lig Turks restaurant Efendi. Medio juni 
moet de verbouwing klaar zijn.

FEDERATIENIEUWS
Onlangs heeft het bestuur van de FRN 
zijn zeer gewaardeerde secretaris Els 
Stouthamer moeten uitzwaaien. Els gaat 
meer tijd stoppen in haar cateringbedrijf
(Stouthamer catering) en in haar werk 
bij de stichting Benedenstad Nijmegen. 
Inmiddels heeft het bestuur Suzanne 
Westrik van ijs-/soepsalon Prikkels we-
ten te strikken als nieuwe secretaris. Een 
ieder met vragen en opmerkingen aan 
het adres van de FRN kan zich tot haar 
wenden via info@ringstraten.nl.

De Ringstratenondernemers wensen u 
alvast een mooie zomer toe!  
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Vintage for Kids,  Nicole Leenders en Mariëtte van haaften

Dol op Wol, Carla van Cleeff

Siblings, Kathleen en Nick haenen

Els Stouthamer
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BATAAFS 
KWARTAAL

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

BUURTVERENIgINg BATAAFS KWARTIER EN 
hET VALKhOFKWARTIER OP 1 JUNI 2014
Het hele Valkhofkwartier klinkt op 1 juni extra bijzonder. Van onder in de Waalhaven 
en de Stratemakerstoren tot boven bij de winkels en restaurants, langs Lindenberg, 
Babarossaruïne, Belvedere en Valkhof Museum klinkt de hele dag klassieke muziek: 
tussen 12.00 en 16.00 uur op allerlei terrassen kleine ensembles, van 16.00 tot 19.00 
uur in het Valkhofpark grote orkesten. Met een repertoire dat begint met een kinder-
symfonie, waarbij kinderen mee mogen doen, en zo verder gaat tot grote orkesten 
met een herkenbaar en smaakvol repertoire. Een gezellige bar bevordert het sfeertje.
Het bestuur van buurtvereniging Bataafs kwartier nodigt alle bewoners van het Bataafs 

kwartier uit voor een gezellige picknick 
in het Valkhofpark (van 12.00 tot 15.00 
uur). Speciaal voor de bewoners zijn 
tafels met banken gereserveerd. Iedere 
tafel krijgt een kan koffie en/of thee aan-
geboden door de buurtvereniging. Je 
hoeft alleen nog zelf voor een gevulde 
picknickmand te zorgen. Als je daar geen 
zin in hebt, kun je ook lekkere broodjes, 
sandwiches en allerlei drankjes kopen 
bij het horecapunt.
Zorg wel dat je er om 12.00 uur bent, 
want we kunnen de zitplaatsen niet 
de hele middag gereserveerd houden 
en vol = vol! Neem je liever een kleed 
mee om op te zitten, dan is dit natuur-
lijk ook prima.

Tijdens de picknick kan men her en der 
gaan luisteren. In het park zelf staat een 
tentje met leuke verhalen over muziek, 
er loopt een accordeonist rond en er 
spelen musici wanneer het program-
ma in de Nicolaaskapel dat toelaat.

In Party Dress is een gezellige Prosec-
cobar ingericht. Om 15.00  uur begint 
een orkestenprogramma in het park.  
‘s Avonds kan men tegen aantrekkelijke 
prijzen eten bij Veau, Indian Way, het 
Lindenbergrestaurant en Opoe Sientje, 
allemaal met tussendoor aangename 
klassieke muziek.

Omarmd door de Waal, de entree tot de stad Nijmegen en de bin-
nenstad van Nijmegen ligt het Valkhofkwartier, verbonden met 
het Kelfkensbos aan het Bataafs kwartier, in het hart van de stad.

Op 27 april mocht Ger Leenders uit naam van de koning een 
onderscheiding ontvangen in de vorm van een lintje, uitgereikt 
door onze burgemeester, Hubert Bruls. Was Ger jaren geleden 
al onderscheiden als Grootste Bataaf van het Bataafs kwartier, 
deze Koninklijke onderscheiding kwam hem totaal onverwacht 
toe. Ger kreeg dit lintje onder andere door zijn jarenlange inzet 
voor de Molenstraatkerk, de club van 19, OSRN, de Nijmeegse 
Hofraad en zijn ondernemershart voor Nijmegen. 

ger Leenders en hubert Bruls

Valkhofpark ongeveer honderd jaar geleden
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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. 

Ja, het is een dag waar op het hele Valk-
hofkwartier klassieke muziek klinkt voor 
stad en eigen bewoners van het Bataafs 
kwartier. Bovenop het Belvedère klinkt 
muziek van blazers en strijkers. In de 
tuin van het Valkhofmuseum is een ge-
varieerd programma van duo, kwartet, 
tot tien man sterk. Op het Kelfkensbos 
speelt een orgel. Langs de Lindenberg - 
waar prachtige ensembles van het Ste-
delijk Gym, strijkers, en vocale ensem-
bles staan - naar Stratemakerstoren en 
Waalkade, met hoorns, blazers-ensem-
bles, verfijnde strijkkwartetten, prachti-
ge zang en meer. In Party Dress is een 
breed scala van kamermuziek en zang. 
De tuin van het museum is heerlijk om 
eens te zijn en binnen wordt een ver-
makelijk praatje gehouden over klassie-
ke muziek en YouTube.
Om 16.00 uur is iedereen in het Valk-
hofpark om met indrukwekkende orkes-
ten het publiek te amuseren en te laten 
genieten. Daarna ergens eten met een 
klassiek muziekje. De dag kan niet meer 
stuk.
Uiteraard wordt er die dag een uitge-
breide folder uitgedeeld en kan men 
nu al kijken op www.valkhofklassiek.
nl. Twitter en Facebook doen ook mee. 
Studenten verkopen die dag polsband-
jes voor 3 euro waarvan 1 euro naar 
Unicef gaat. De rest is om een deel van 
de kosten te bestrijden. 

Een groot aantal geweldige Nijmeegse 
Gezelschappen doet mee: het orkest 
van de Bach Cantates, Catharina Jan-
sen en Charles van Doornewaard, de 
KlankZaak, Ensemble 285, Flos Campi 
(symfonieorkest), Flute Focus, Fons 
Plasschaert en Gerard op het Veld, 
La Spiritata, Nijmeegs Blazersensem-
ble, Jeugdorkest Corrente, Nijmeegs 
Koper Konsort, Studentenkoor Al- 
phons Diepenbrock, ensembles uit het 
studentenorkest Collegium Musicum 
Carolinum, het vermaarde Novioma-
gum Wind Orchestra (symfonieorkest), 
Omnitet, Paul Ritel en Micha Lorenz, 
Rigoletto Ensemble, Saxperience, het 
grootse Symfonieorkest Nijmegen, 
trio Maza, Zoethout en losse pianisten, 
violisten fluitisten en meer.  

Tekst en foto 2014:  

Els Stouthamer en Hubert Hendriks

stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van Jo Janssen van de gemeen-
teraadsfractie gewoon Nijmegen en be-
staat geheel uit vrijwilligers. sBN zet zich 
in voor bewoners van woonzorgcentra 
en personen die gebruik maken van de 
dagopvang. speciaal voor degenen die 
niet meer in staat zijn om op eigen ge-
legenheid een museum of bezienswaar-
digheid te bezoeken, organiseert sBN 
dagjes uit met de zonnetrein. Om dit te 
kunnen realiseren vragen wij geld aan bij 
de diverse fondsen die Nederland rijk is. 
Coöperatiefonds rabobank en rOCAK 
zijn de twee fondsen die een aanzien-
lijk bedrag hebben gedoneerd, zodat 
wij tien dagarrangementen hebben 
kunnen samenstellen. inmiddels zijn er 
drie uitstapjes geweest, met bestem-
ming jachtslot Mookerheide, kasteel 
Doornenburg en museum het Valkhof.

Hoe ziet een dergelijk programma er uit?
Jachtslot Mookerheide
10.30 uur: De deelnemers worden bij 
hun locatie opgehaald met de zonne-
trein. Afhankelijk van de locatie: ritje 
via het Goffertpark of stadscentrum 
van Nijmegen.
11.30 uur: Aankomst bij het jachtslot.  
Ontvangst in de lounge met koffie en 
thee, vervolgens rondleiding met his-
torisch verhaal door de eigenaar,  
de heer Hennie van Hout.

12.30 uur: Aanvang high tea in de 
Brasserie.
14.30 uur: Einde van de high tea.
14.45 uur: Vertrek met de zonnetrein. 
Afhankelijk van de eindbestemming: 
ritje door de bossen van Mook/Malden 
of via het stadscentrum van Nijmegen
15.30 uur: Terug op de 
eindbestemming.

Kasteel Doornenburg
10.30 uur: De deelnemers worden bij 
hun locatie opgehaald met de zon-
netrein. Ritje over de dijk via Lent, 
Bemmel, Gent naar Doornenburg.
11.30 uur: Aankomst bij kasteel 
Doornenburg. Ontvangst in het kas-
teel met koffie en thee, aansluitend 
lunchbuffet.
13.00 uur: Rondleiding (voorzover dit 
mogelijk is) en historisch verhaal door 
een gids van het kasteel.
13.30 uur: Vertrek met de zonnetrein 
via de dijk richting Lent.
14.30 uur: Stop bij café Zijdewinde in 
Lent.
15.30 uur: Vertrek naar de 
eindbestemming.
16.00 uur: Aankomst eindbestemming.

vervolg op de volgende pagina >>

 STIChTINgBENEDENSTAD
NIJMEgEN

jachtslot Mookerheide
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Museum het Valkhof
10.00 uur: De deelnemers worden bij hun locatie opgehaald 
door de zonnetrein. Ritje via het Kronenburgerpark (hier 
vertelt een gids van het Nijmeegse Gilde over de beziens-
waardigheden) naar koffiehuis de Heerlijckheid.
10.45 uur: Koffie of thee met een gebakje bij koffiehuis de 
Heerlijckheid.
11.30 uur: Vertrek met de zonnetrein via Burchtstraat en 
Valkhofpark naar museum het Valkhof (als de tijd het toe-
laat is het mogelijk om eventueel de St. Nicolaaskapel te 
bezichtigen).
12.30 uur: Aankomst in museum het Valkhof en aanvang 
lunch.
13.30 uur: Einde lunch en verzamelen op de eerste etage 
(met de lift) voor de rondleiding.
13.45 uur: Aanvang rondleiding.
14.45 uur: Einde rondleiding en verzamelen in het 
museumcafé.
15.30 uur: Einde van het museumbezoek en vertrek met de 
zonnetrein naar de eindbestemming.

Voor alle drie de arrangementen geldt: eigen bijdrage 150 euro. 
Aantal deelnemers inclusief vrijwilligers: 19. Eén persoon 
coördinatie en begeleiding vanuit SBN gaat mee.
Op dit moment zijn er tien dagarrangementen gereserveerd, 
waarvan er nu drie zijn uitgevoerd. Als u ook graag met uw 
woonzorggroep of dagopvanglocatie mee wilt doen, kunt 
u een aanvraag indienen (per e-mail). U komt dan op onze 
wachtlijst te staan. We kunnen geen toezegging doen, maar 
zodra er weer geld beschikbaar is, plannen we weer een 
nieuwe serie arrangementen. Dit alles onder de voorwaarde, 
wie het eerst komt het eerst maalt, en vol is vol!

Op onze website: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl en op onze 
Facebookpagina
www.facebook.com/stichtingbenedenstadnijmegen  
ziet u foto’s van eerdere uitstapjes.

Fondsenwerving
SBN is steeds op zoek naar nieuwe fondsen. Hoe meer geld 
er binnen komt, des te meer mensen wij kunnen trakteren 
op een fijne dag. Een dagarrangement zoals in de program-
ma’s omschreven kost 750 euro per keer (exclusief de eigen 
bijdrage van 150 euro). Sponsoren kunnen ook een dag 
doneren. SBN is aangemeld bij het Oranjefonds. Hier kan 
men geld naar overmaken en vervolgens de keuze naar SBN  
maken. SBN heeft de ANBI-status.

Voor aanmelden:
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.  
Els Stouthamer (secretaris), telefoon 06 18 47 36 89.  
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Kasteel Doornenburg

Valkhofmuseum
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advertentie

Bij het ter perse gaan had Mariken nog 
geen inzage in het nieuwe college-
akkoord. Een tipje van de sluier voor 
de binnenstad kunnen we echter wel 
oplichten. We krijgen een wethouder 
die specifiek over dit stadsdeel gaat, 
namelijk Ben van Hees. Ben staat al 
jaren bekend als een man die dit stads-
deel een warm hart toedraagt. We ver-
trouwen erop dat hij er alles aan gaat 
doen om het Nijmeegse centrum weer 
op de kaart te zetten en aantrekkelijk te 
maken voor ondernemers, bezoekers, 
bewoners en toeristen. Een eerste 
aanzet hiertoe is dat parkeren betaald is 
tot 21.00 uur en niet meer tot 23.00 uur 
en dat alleen maar betaald wordt op de 
echte koopzondagen. Ouderen kunnen 
weer met de bus reizen voor een zeer 
laag tarief per jaar, namelijk 10 euro. 
Dus dat is goed voor de koopkracht. 
Het ondernemersfonds blijft bestaan 
en dat zal de winkeliers goed uitkomen. 
We hopen van harte dat Van Hees niet 
gaat tornen aan het uitstallingsbeleid 
en dat de levendigheid blijft bestaan 
in de straten. Voor de aanpak van 
het achterstallig onderhoud aan onze 
monumenten is een aanzienlijk bedrag 
gereserveerd. Dat zal de beeldkwaliteit 
zeer ten goede komen als hier iets aan 
wordt gedaan. Wij wensen hem veel 
succes in zijn nieuwe functie en hopen 
als bewoners hem vaak te zien en te 
spreken in ons stadsdeel.
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Nieuw college 
van B en W

Wethouder Binnenstad Ben van hees

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Jacqueline van den Boom
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Kloosterhof en hessenberg

glashuis en Vijfringengas


