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Fysiotherapie ‘t Weeshuis

Op 1 november breidt fysiotherapiepraktijk van gezondheidscentrum  
‘t Weeshuis uit naar buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis, Papengas 8. 

Nadere info op http://weeshuisnijmegen.praktijkinfo.nl/

Tekst: Twan Niesten
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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

St. Anthoniusplaats

St. Anthoniusplaats
Deel 2

HOSPICE BETHLEHEM
Hospice Bethlehem is een gastvrij huis voor mensen in de laatste fase 
van hun leven. Hospice Bethlehem is onderdeel van Kalorama, zorgor-
ganisatie met locaties in Beek en Nijmegen. Het hospice is gehuisvest 
in het voormalige klooster van de zusters Dominicanessen van het 
Allerheiligst Sacrament, op een prachtige locatie in het centrum van 
Nijmegen met uitzicht op de Waal.

Zo begint de folder van het Hospice aan de St. Anthoniusplaats en er 
is geen woord te veel mee gezegd, want de plek van het hospice is zó 
uitnodigend en het uitzicht laat voor mensen met een Nijmeegs hart 
nauwelijks iets te wensen over. Aan de ene kant de Stevenstoren en 
voor de Waal en de Waalbrug aan de andere kant zit je op de eerste rij. 

RIA EN JOSEPHIEN
We worden ontvangen in de regentenkamer van het klooster en praten 
met Ria van Mil en Josephien Budel, beiden werkzaam in hospice 
Bethlehem. Ria: ‘Ik werk al 31 jaar voor Kalorama en ben er begon-
nen als activiteitenbegeleidster. Ik organiseerde mede de vakanties 
en uitstapjes, maar dat is helaas allemaal wegbezuinigd. Ik was daar 
tevens een aantal jaren vrijwilligersbegeleidster, iets wat ik hier nu de 

laatste drie jaar ook doe, het coördineren van alle vrijwilligerstaken, 
en dat zijn er heel wat. Voor de zorg, de receptie, de kapel, de tuin, de 
bloemen, in totaal zo’n honderd mensen.’

Eén van die vrijwilligers is Josephien: ‘Ik ben hier gauw vijftien à 
twintig uur in de week. Dat is bovengemiddeld, naast mijn taken als 
zorgvrijwilliger organiseer ik kleine koffieconcerten en vieringen en ik 
ondersteun Ria bij coördinerende taken. Zorgvrijwilligers worden drie 
dagdelen, ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, ingezet; we zijn elk 
uur van de dag aanwezig. Dat betekent alleen voor de zorg al zes vrij-
willigers op een dag. De zorgvrijwilligers zijn verplicht de basiscursus 
VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg - te volgen voordat ze 
aan de slag kunnen. Palliatieve zorg richt zich op verzachting of ver-
lichting, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Het komt van  
het Latijnse woord pallium, wat mantel betekent.’

MIDDELEEUWEN
Je zou denken dat een hospice bijna van alle tijden is, echter de eerste 
hospice in Nederland was er pas in 1991. Hospice Bethlehem bestaat 
pas elf jaar. Ria: ‘Een groep mensen heeft er zich er hard voor ge-
maakt, maar het was ook de uitdrukkelijke wens van de zusters om 
hier een hospice te vestigen. Er is altijd veel aandacht voor zorg voor 
de bewoners van de Benedenstad geweest. De Zusters van Hallo zaten 
hier ook vlakbij. Het is ongelooflijk dat dit pand de oorlog overleefd 
heeft. Er moeten veel engeltjes boven gezweefd hebben. Het onderste 
gedeelte en het gewelf stammen zelfs nog uit de Middeleeuwen.’
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Bethlehem telt tien kamers, waarvan er 
gemiddeld acht bezet zijn. Wanneer je een 
levensverwachting hebt van minder dan drie 
maanden kun je worden opgenomen. Ria: 
‘Het komt natuurlijk voor dat mensen ineens 
opknappen tegen alle prognoses in. Door de 
extra zorg en aandacht die mensen krijgen, 
kan dat zomaar gebeuren. Dan kijken we in 
hoeverre het verblijf verlengd kan worden,  
na een half jaar beslist het zorgkantoor, omdat 
dan ook de vergoeding wegvalt. Ooit hadden 
we een gast, die was al in de 90. Hij werd 
beter en heeft daarna nog vier jaar op zichzelf 
gewoond. Wanneer mensen hier opgenomen 
worden, is er vaak geen weg meer terug. Er is 
dan geen thuis meer. Psychisch kan het ook 
heel moeilijk zijn als je tegen alle verwach-
ting in toch blijft leven.’

HIGH-CARE
Josephien: ‘Ik heb altijd in het onderwijs 
gewerkt, maar ik wilde wat anders, graag 
met oudere mensen werken en zo ben ik hier 
terecht gekomen. Vooral in het begin was het 
erg confronterend. Je ontmoet mensen in de 
laatste fase van hun leven. Zorg bieden en er 
zijn, hun favoriete muziek draaien, hand vast-
houden of masseren. Je geeft veel, maar je 
krijgt er weer heel veel voor terug. Niet al-
leen van de gasten, maar ook van de familie. 
Het is heel dankbaar werk.’ Ria: ‘De gast be-
paalt de regie. Wij bieden zorg met de handen 
op de rug. Het is zó belangrijk voor mensen 
wanneer ze hun laatste levensdagen helemaal 
zelf kunnen bepalen. Het is bijzonder om 
daar bij te mogen zijn.’ Josephien: ‘Iedereen 
sterft op zijn eigen manier. Het proces daar-
aan voorafgaand is heel gevarieerd, sommige 
mensen zijn heel onrustig, andere juist weer 
niet, die hebben alles al los kunnen laten.’

Bethlehem is een high-care hospice, wat wil 
zeggen dat er 24 uur per dag gespecialiseer-
de verpleegkundigen aanwezig zijn. Er is 
ook veel aandacht voor familie en naasten. 
Ria: ‘Die kunnen hier slapen, en mensen 
kunnen altijd binnenlopen, we kennen geen 
bezoekuren. Een partner kan hier ook weer 

een partner zijn. In de thuissituatie is dat vaak 
niet mogelijk, omdat de partner daar vaak alle 
zorgtaken te vervullen heeft, hier is dat niet 
nodig; erg mooi om te zien hoe mensen zo 
weer dichter tot elkaar kunnen komen.’

VALKHOF
Josephien: ‘Meestal moeten de gasten bed 
houden, maar een enkele keer willen ze ook 
een stukje wandelen, zoals nu in de zomer. 
Zo was er een man die wilde nog één keer 
het Valkhof zien. De Sint-Nicolaaskapel was 
open en daar waren op dat moment een aantal 
Amerikaanse toeristen, die onze gast hon-
derduit vroegen over de oorlog. Hij kon ze in 
het Engels beantwoorden en had een prach-
tige middag met die Amerikanen en was ont-
zettend dankbaar dat hij dit nog mee mocht 
maken.’ Ria: ‘We kunnen speciale wensen 
vervullen met de wensambulance, bijvoor-
beeld iemand die nog één keer naar zee wil, 
of naar zijn geboortehuis of dorp, of nog een 
keer naar de Efteling met de kleinkinderen.’

In de kapel van het klooster kan men naar be-
hoefte samenzijn en in de huiskamer worden 
met enige regelmaat koffieconcerten gege-
ven. Vanuit de huiskamer heeft men ook een 
prachtig uitzicht richting Waal. De zorgkosten 
worden vergoed door het AWBZ; de ver-
blijfkosten ad € 40,00 per dag worden veelal 
gedragen door de zorgverzekering, soms 

wordt een eigen bijdrage gevraagd van een 
tientje per dag, maar wanneer de gast geen 
vergoeding krijgt van de zorgverzekering en 
zelf niet in staat is om te betalen, kan men 
een beroep doen op Stichting Vrienden van 
Hospice Bethlehem. Financiën kunnen nooit 
een belemmering zijn om hier te verblijven. 
Overigens, donaties zijn ook welkom. Voor 
meer informatie www.hospicebethlehem.nl.

DE FEEKS
De Feeks opende in 1977 op Ridderstraat 11 
een vrouwenboekhandel en om de hoek komt 
enkele maanden daarna het Vrouwenkafee 
De Feeks. De vrouwenbeweging bestond 
toentertijd voor een groot deel uit studentes 
en die troffen elkaar traditioneel in de kroeg. 
Een paar cafés, zoals De Plak, maar ook de 
nichtenkitten toen, hadden één vrouwenavond 
per week en waarom zou dat geen zeven 
dagen in de week kunnen? Het geld kwam 
via persoonlijke leningen, van de brouwerij, 
de bank en door giften. Het café zou een jaar 
of acht bestaan. Er bestaat een mooie foto, 
waarop één van de zusters van Bethlehem 
op haar brommer voorbij de kroeg rijdt; ze 
was er een vaste klant. Het vrouwenkafee 
sluit om een aantal redenen zijn deuren in 
1986. Het werd steeds moeilijker om vrij-
willigers te vinden om de bardiensten te 
draaien, maar ook de vrouwenbeweging was 
in kleinere subgroepjes uiteen aan het vallen. 

Ria van Mil en Josephien Budel

Kapel in Hospice Bethlehem 
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Tjeu Borremans

Ze probeerden allemaal een stempel op de 
sfeer in het café te drukken. Er werd nog een 
poging gedaan om voor al die verschillende 
doelgroepen een avond in de week in te stel-
len, maar ook dat mocht niet baten. En er was 
natuurlijk ook nog een ander aspect: vrouwen 
zijn in het openbaar geen echt grote drinkers, te 
weinig om een kroeg van draaiende te houden. 
In de kelder van boekhandel de Feeks start men 
– ook al in 1978 – het dokumentatiecentrum De 
Feeks, dat in 1982 verhuist naar de overkant, 
St. Anthoniusplaats 1. De bovenste verdieping 
van het pand had men voor dat doel gekraakt. 
Na een gemeentelijke renovatie in 1986 kan 
De Feeks de benedenverdieping van het pand 
huren om daar het documentatiecentrum voort 
te zetten. Wanneer de subsidie stopt, valt op 31 
december 2011 het doek voor het centrum. De 
boekhandel De Feeks was in 1984 al naar de 
Van Welderenstraat verhuisd. In het pand pro-
beert nu Bistro Romein het, nadat Restaurant 
Heertjes het eerder op deze plek niet lukte. 
Elders op de St. Anthoniusplaats zit sinds vorig 
jaar zomer op nummer 14 Hostel Barbarossa. 
Er kunnen tot acht personen terecht in dit 140 
jaar oude pakhuis en de focus ligt er – volgens 
hun website - op kunst en duurzaamheid. 

Na 25 jaar kwam St. Anthoniusplaats 1 weer 
leeg te staan en kon de gemeente op zoek naar 
een nieuwe huurder of koper. De LGBT - 
Lesbian Gay Bisexual Transgender – beweging 
in Nijmegen was na de verkoop van Villa Lila 
juist op zoek naar een nieuw onderkomen. 

VILLA LILA
Meer dan een kwart eeuw was Villa Lila hét sociaal-culturele centrum voor ho/le/bi Nijmegen. Het 
pand bood onderdak aan talloze groepen en organisaties uit de LGBT-beweging en de stad liep 
mede hierdoor voorop in de homostrijd. Aanvankelijk waren er genoeg - gesubsidieerde - organisa-
ties die een of meerdere ruimtes in het pand konden huren om de exploitatie rendabel te houden, zo-
als het COC, Pinkeltje, Lesbisch Archief en het GACH telefoonteam. Er werd verder homoseksueel 
gedanst, geëxposeerd, gedebatteerd, gemusiceerd en ook politiek gezien had de homobeweging in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw de wind mee. Voor het eerst was er structureel subsidiegeld van 
de gemeente voor bijvoorbeeld een betaalde kracht in Villa Lila. Later zouden er via de banenpool 
nog meer gesubsidieerde arbeidsplaatsen bijkomen. Zo ontwikkelde Villa Lila zich niet alleen van 
een facilitair bedrijf tot een sociaal-cultureel centrum, maar werd ook een erkend leerwerkbedrijf. 

CINEMARIËNBURG
Er braken echter andere tijden aan. Het homoseksuele eilandenrijk met Villa Lila als uitvalsbasis is 
niet meer. Niels Spierings is voorzitter van Stichting Beheer Homohuis Nijmegen - SBHN – die in 
1982 werd opgericht om een pand als Villa Lila aan te kopen en te exploiteren. ‘Dat laatste ging niet 
meer. Van de ruim vijf gesubsidieerde arbeidsplekken had de Villa nog maar een halve over. Daar 
kun je zo’n groot pand niet mee open houden. Ook activiteiten werden steeds vaker buitenshuis ge-
organiseerd, waardoor de bezetting van het pand problematisch werd. We hebben uitvoerig overlegd 
met de gebruikers van de Villa, samenwerking met andere organisaties zoals het RIBW onderzocht, 
ook andere panden bekeken zoals Cinemariënburg, maar al die plannen stuitten op financiële en/of 
draagvlakproblemen.’ 

ROZE HUIS
Met ingang van maart 2011 had de Nijmeegse homobeweging geen dak meer boven het hoofd. Met 
de opbrengst van het pand werd de hypotheek afgelost en het geld dat overbleef – ongeveer twee ton 
- werd veilig weggezet. Een brede club - onder de noemer van wijzoekeneenrozehuis.nl - ging op 
zoek naar een nieuw pand en kwam uiteindelijk terecht op de St. Anthoniusplaats 1. Tjeu Borremans 
is voorzitter van Stichting Roze Huis Nijmegen. ‘We hadden specifieke wensen geïnventariseerd, 
zoals rolstoeltoegankelijk, het moest een ontmoetingsplek zijn, vergader- en kantoorruimte hebben, 
een eigen bar en hier was een hoop mogelijk. We hebben de begane grond, drie ruimtes in totaal, en 
in een daarvan kunnen we prima onze activiteiten, zoals de Dames- en Herensalon en Café Dapper, 
organiseren. De kale huur is € 1200,- en wordt nu opgebracht door het COC en DITO, de homojon-
gerenorganisatie; heel waarschijnlijk dat daar de VSSM -Vereniging Studiegroep Sado Masochisme 
– bij gaat komen. Om het een beetje in te kunnen richten moesten we geld van het COC lenen en 
een benefietfeest organiseren. We zijn deze maand aan het verbouwen en daar hebben we van de 
gemeente een subsidie van € 15.000,- voor gekregen. We hebben het voor drie jaar gehuurd met 
daarna een optie tot koop. Dat is uiteindelijk veel voordeliger, je bouwt een eigen kapitaal op en de 
gebruikers zijn ook goedkoper uit.’ Niels: ‘Na verkoop van Villa Lila is in overeenstemming met het 
COC en DITO een protocol opgesteld waarin helder is geformuleerd wat er met de opbrengst van 
dat geld moet gebeuren. Dat zou voor aankoop van een nieuw pand kunnen zijn. Als Stichting Roze 
Huis na drie jaar exploitatie van het pand het organisatorisch en financieel wenselijk acht om het 
pand aan te kopen kan ze hiertoe een aanvraag indienen. Als die aanvraag voldoet aan de eisen zoals 
gesteld in het protocol moet dat in een bepaalde constructie kunnen, lijkt me.’

Zover is het echter nog niet. Maar het bevalt Tjeu uitstekend aan de St. Anthoniusplaats. ‘Het is hier 
heel rustig. Dat moet vroeger wel anders zijn geweest. Het is wel een rijksmonument, en dat maakt 
het wat lastiger met vergunningen bij een verbouwing. We hebben een goed contact met de buurt, 
en natuurlijk houden we er rekening mee dat iets verderop een hospice zit, maar zó luidruchtig zijn 
we hier niet.’

Michiel van de Loo

Tekst: Michiel van de Loo 
Foto’s : Dave van Brenk
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Wel en wee bij de dieren

Genietend van de prachtige nazomer mogen 
we in het park ook nog zwanenkuikens be-
wonderen. Tot een ieders verbazing bleken 
Dido en Aeneas, onze meest trotse zwarte 
zwanen, begin augustus weer een nest met 
eieren te hebben. 
De jonge zwanen uit het eerdere nest dit jaar 
waren goed opgegroeid en het was tijd een 
goede plaats voor ze te zoeken. Nu moest 
hier haast mee gemaakt. Gelukkig konden 
we ze met een goed gevoel weer overdragen 
aan de man die eerder ook al onze zwanen 
kon plaatsen. 
Zo zwemmen er sinds de eerste week van 
september weer prachtige jonge zwaantjes 
rond. 

Ook de pauwen in de dierenweide hebben 
ons verrast deze zomer met jongen. Emma 
kreeg één jong en Pauwlien maar liefst vier. 

Het geeft soms enig gedruis voordat er weer 
orde is in de pauwenfamilies. Maar de re-
gie wordt altijd op een natuurlijke manier 
hersteld.
De jonge piepkleine pauwtjes konden in het 
begin door de mazen van het hek naar bui-
ten, maar gingen even zo vrolijk weer naar 
binnen. De hele pauwenfamilie bleek bij tijd 
en wijle nogal uithuizig, maar al duurde het 
soms een week of zelfs meer, uiteindelijk 
waren ze allemaal weer thuis. Vaak belden 
bezorgde bezoekers of buurtbewoners om te 
melden dat er een pauw op pad was. Vooral 
Emma, altijd samen met haar zoon Joris, lo-
geerde nogal eens een paar dagen in een van 
de tuinen aan de Parkweg. Zij keerden altijd 
uit zichzelf terug. En dat konden wij dan ook 
met een gerust hart vertellen tegen al die be-
zorgde mensen.

Dat mensen zo bezorgd blijken over de die-
ren is een teken van hoe er meegeleefd wordt 

met de dieren. Daarom stemt het ook zo 
treurig dat onze prachtige Toggenburgergeit 
Famke in juli na een dag van pijn plotse-
ling is overleden. Na autopsie bleek dat zij 3  
kilogram wortelen in haar pensmaag had 
en daar kan een gevoelige geitenmaag niet  
tegen. Met klem willen wij de bezoekers dan 
ook vragen de dieren in principe niet te voe-
ren. Natuurlijk willen (groot)ouders met hun 
kinderen en kleinkinderen graag de dieren 
wat geven. Op het hek, het infobord en op de 
website zijn aanwijzingen te vinden over wat 
goed en wat niet goed is om te voeren.

Om nu toch vrolijk af te sluiten, op:  
www.youtube.com/watch?v=FCOBHpTxnwM 
vindt u een mooi filmpje. Gemaakt door een 
van onze altijd enthousiaste dierenverzor-
gers! 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark
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In september is in Nijmegen en omgeving 
uitvoerig stilgestaan bij de operatie Market 
Garden. De geallieerden wilden zeventig 
jaar geleden Duitsland op de knieën dwin-
gen door middel van een snelle opmars 
vanuit België via Eindhoven, Nijmegen en 
Arnhem. De operatie mislukte. Arnhem 
bleek een brug te ver. Nijmegen werd be-
vrijd, maar zou tot februari 1945 frontstad 
zijn.

Radio Oranje meldde op 21 september 1944: 
‘De grote verkeersbrug bij Nijmegen is onbe-
schadigd in geallieerde handen.’ Het was een 
zeer zware strijd geweest. Overal lagen ge-
wonden en doden. Wegtrekkende Duitsers 
en leden van de Hitlerjugend staken in de 
stad gebouwen en woonhuizen in brand die 
nog overeind stonden na het februari-bombar-
dement. De burgerij verbleef dag en nacht in 
schuilkelders, levend tussen hoop en vrees. 

DAGELIJKS LEVEN
De eerste weken na de bevrijding was het 
zeer onrustig en gevaarlijk op straat. Engelse 
en Amerikaanse soldaten en tanks waren 
overal aanwezig. In tuinen lagen graven 
van gesneuvelde militairen. Duitse gevan-

genen werden door de straten geleid. De 
Binnenlandse Strijdkrachten arresteerden van 
collaboratie verdachte Nederlanders. 
Er was een groot gebrek aan levensmiddelen, 
brandstof, elektriciteit en kleding. Bij gaarkeu-
kens kon men brood en een warme maaltijd 
kopen.

UITGAANSSTAD
Nijmegen werd voor de Engelse en 
Amerikaanse militairen de uitgaansstad voor 
film en vooral voor dansen. In eigen clubs kon-
den ze met muziek en dans even bijkomen. 
Het redelijk onbeschadigd gebleven gebouw 
van De Vereeniging was hiervoor een geschik-
te plek, maar de militairen vorderden ook ca-
fés of scholen hiervoor in. Het vrije dansen, 
het drankgebruik en soldaten die al lang van 
huis en vrouw gescheiden waren, zorgden 
soms voor grote problemen. Op de dansavon-
den kwamen jonge meisjes in ongewenste 
situaties, zo vonden de pastoors en bezorgde 
ouders. 

EVACUATIE
Er is overwogen om Nijmegen te evacueren, 
maar voor de gevolgen van een dergelijk in-
grijpende onderneming schrok de legerlei-

NIJMEGEN FRONTSTAD 
IN 1944-1945
NA DE BEVRIJDING WAS DE OORLOG NOG LANG NIET VOORBIJ

Tank op hoek Hertogstraat / Kelfkensbos

ding terug. Wel hebben heel wat mensen uit 
Nijmegen en uit de omgeving van de stad in 
de frontstadmaanden hun huis moeten verla-
ten. Een groeiend aantal verloor huis en goed 
door beschietingen en brandstichting en 
moest op zoek naar onderdak elders. Anderen 
werden naar veiliger plaatsen overgebracht, 
maar konden na verloop van tijd terugkeren 
als hun huis er nog stond. Tegelijkertijd moest 
de stad zo’n drieduizend evacués uit de door 
de Duitsers onder water gezette Betuwe op-
vangen. Er moesten duizenden geallieerden 
ingekwartierd worden. Op een gegeven mo-
ment telde Nijmegen ongeveer 150.000 geal-
lieerde soldaten, op 80.000 eigen inwoners.

PARTICULIERE SCHUILKELDERS
Gedurende de oorlog moesten de 
Nijmegenaren bij luchtaanvallen soms ge-
bruik maken van de diverse particuliere schuil-
kelders onder woningen en in de kelders van 
grote gebouwen als scholen en fabrieken. In 
de frontstadperiode kon men niet meer terug 
naar huis, zodra het gevaar geweken was. 
Vele honderden mensen hebben maanden-
lang in hun ondergrondse schuilplaats moe-
ten verblijven door de vele verwoestingen 
en de voortdurende beschietingen. In vaak 
slechte hygiënische omstandigheden, zonder 
sanitaire voorzieningen en ventilatie, zaten 
ze bijna voortdurend in angst voor nieuwe 
aanvallen. 

OPENBARE SCHUILKELDERS
Mensen met een eigen schuilkelder onder het 
huis konden hun eigen bedden en meubels 
naar beneden brengen. De voorzieningen in 
de openbare schuilkelders waren meestal 
veel primitiever. Zeker na de komst van vluch-
telingen uit de Betuwe had Nijmegen een 
groot tekort aan woonruimte en raakten de 
schuilkelders overbevolkt. Een van de oplos-
singen was het in beslag nemen en toewijzen 
van woningen aan daklozen door het Bureau 
Huisvesting en Evacuatie. 

NOODZIEKENHUIZEN
Door de talrijke granaatbeschietingen waren 
er dagelijks doden en gewonden. De aanvoer 
van patiënten was zo groot, dat de bestaande 
ziekenhuizen overvol raakten. Om de stroom 
van gewonden toch te kunnen verwerken 
werden noodziekenhuizen ingericht waar 
lichtgewonden verzorgd konden worden. 
Operaties werden hier niet uitgevoerd. Er 
waren noodhospitalen in het Albertinum, De 
Klokkenberg en in de Tweede Walstraat. 

DAGBOEKEN
Verschillende Nijmegenaren hebben in 
deze periode een dagboek bijgehouden. 



9

Vroeger Keizer Lodewijkplein nu Keizer Traianusplein

Onlangs verscheen in druk Nijmegen ‘44-’45, 
Oorlogsdagboek van Trees Schretler. Andere 
dagboeken zijn te vinden op de website 
www.noviomagus.nl, onder andere die van 
onderwijzer Wim Binnendijk, slagersvrouw 
Jannetje Kleinveld-Koornwinder en dominee 
J.A. van Selms.

INSLAG V1
Tussen de vele granaataanvallen viel er één 
extra op: de bominslag van een Duitse V1. 
Van Selms schrijft: ‘ Zondag 18 Febr. hebben 
wij in Nijmegen den eersten aanval van een 
vliegenden bom gehad in het Waterkwartier. 
Veel schade en dooden en gewonden. Zou 
Nijmegen ook daarvan haar deel krijgen. Wij 
hooren die helsche machines al lang boven 
onze hoofden vliegen. Een nieuwe zorg.’ Er 
vielen enkele doden en gewonden. In totaal 
zijn in deze granatentijd meer dan achthon-
derd mensen om het leven gekomen.

OPERATIE VERITABLE
Enkele dagen eerder waren de geallieerden 
met Operatie Veritable begonnen. Dominee 
Van Selms schrijft hierover: ‘Er zijn honder-
den tanks in de stad aangekomen, die de 
straten vullen. Gaat er wat gebeuren? De 
stad is nu (8 Febr.) een groot kampterrein. 
In alle straten staan de tanks in rijen achter 
elkaar, reusachtige gevaarten, honderden en 
nog eens honderden. De stad gaat er uitzien 
als een doorploegde modderpoel. Wij kregen 
Woensdag inkwartiering van 11 Engelsche 
soldaten-tankdrivers. Zij sliepen op de bo-
venste verdieping en ‘s avonds hebben wij 
hen in de salon ontvangen. (...) Donderdag 8 
Febr. hebben wij een dag meegemaakt, die 
wat lawaai betreft alles overtreft wat wij tot 

nog toe gehoord hebben. Het offensief in 
het Reichswald begon en daarom werd er 
van uit Nijmegen een 22 uur kanon-roffel-
vuur geschoten. Het begon ‘s morgens om 
5 uur: één donderend trommel- en roffelvuur, 
zonder dat er één seconde stilte was en dat 
duurde zoo den ganschen dag. Er werd ver-
teld, dat er 1400 kanonnen onafgebroken hun 
donderend geluid lieten hooren. Je werd er 
dol van en er was maar een verlangen in je: 
een oogenblik stilte, maar dat werd niet ge-
gund. Hoeveel duizenden granaten dien dag 
op Duitschland werden losgelaten, is niet te 
zeggen. (...)’

Het Rijk van Nijmegen was de enige plaats 
in Nederland waar de geallieerden Duitsland 
binnen konden trekken zonder een rivier 
over te steken. De Britse veldmaarschalk 
Montgomery plande een grootschalige opera-
tie om de linkeroever van de Rijn te veroveren. 
Begin februari 1945 stonden bijna een half 
miljoen man met meer dan duizend kanon-
nen en 34.000 voertuigen op een front van 10 
kilometer klaar voor de aanval. Montgomery 
hoopte door een aanval over bevroren winter-
terrein snel de Rijn te kunnen bereiken. De 
aanval begon met een gigantische artillerie-
beschieting, die de verdedigers verdoofde. 
Maar het was gaan dooien zodat de operatie 
ontaardde in een groot modderbad. 

BEVRIJDING
De positie van meest noordelijke frontstad 
en de dramatische gebeurtenissen daarmee 
gepaard gaande overschaduwden nog ruim 
een halfjaar de vreugde over de bevrijding in 
september ‘44. Maar toen op 5 mei ‘45 heel 
Nederland bevrijd was, werd ook in Nijmegen 

feestgevierd. Duizenden kwamen op 5 mei 
naar de Grote Markt om op de ruïnes van de 
winkels tegenover de Waag naar toespraken 
te luisteren. Op 10 mei trokken duizenden 
inwoners naar het soldatenkerkhof aan de 
Sophiaweg om de gesneuvelde soldaten te 
gedenken. Een paar dagen later volgde een 
wagenspel op de Grote Markt door studen-
ten. En op 14 mei was er nationaal bevrijdings-
feest met dankdiensten, kransleggingen, ver-
sierde straten en een bevrijdingsoptocht. 

VERANTWOORDING
Het grootse deel van bovenstaande tekst is af-
komstig uit de tentoonstelling Dagelijks leven 
in Frontstad Nijmegen, september 1944-mei 
1945 (Regionaal Archief Nijmegen, 2009). 

Samenstelling: René van Berlo

Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Expositie Frontstad Nijmegen
Naar aanleiding van zeventig jaar Market 
Garden zijn in september diverse activitei-
ten geweest, onder andere een kampe-
ment in het Valkhofpark, een liederentafel 
in Doddendaal en stadswandelingen en 
rondvaarten. Tot en met 16 oktober is in 
de hal van het Regionaal Archief Nijmegen 
de expositie Dagelijks leven in Frontstad 
Nijmegen, september 1944-mei 1945 te 
zien. Openingstijden: dinsdag, woensdag 
en vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, donderdag 
9.00 tot 21.00 uur. Toegang is gratis.
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In het begin zorgde de conceptstore weleens 
voor verwarring bij klanten. Zo kwam een vrouw 
eens met haar vuile was binnen, confuus door 
de afbeeldingen van wasmachines op de muur. 
Tegenwoordig is COEF een begrip in Nijmegen, 
bij jong en oud, man en vrouw.

Oude modeliefde
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan 
en Coen, die een lange carrière bij de Sting 
als verkoopleider achter de rug heeft, heeft 
zijn oude modeliefde weer opgezocht. Met het 
openen van zijn tweede zaak COEF (lifestyle 
for men) in de Ziekerstraat richt hij zich op de 
modieuze, internationaal georiënteerde man, 
die wat anders wil dragen dan ‘de rest’. Hij 
begeeft zich met zijn merkenpakket, in het ge-
bied tussen de commerciële jeanswinkels en 
de klassieke herenmodezaken, maar wil daar-
entegen wel toegankelijk blijven.

Gevoel
Coen is een man van detail, hij is perfectionis-
tisch en weet precies wat hij wil. Hij ziet mo-

gelijkheden en hij heeft gevoel voor stijl. Hij 
laat zich inspireren door beurzen in Florence 
en Berlijn, door vintagemarkten in Frankrijk 
en speciale adresjes in Duitsland. Coen heeft 
een team om zich heen staan, waarmee hij 
spart, maar als het erop aankomt neemt hij zelf 
de beslissingen, de cijfers en zijn gevoel zijn 
daarbij altijd bepalend! 
‘Details maken een stuk beleving, en ik denk 
dat dat niet anders kan in deze tijd’, zegt hij. ‘De 
keus is breder geworden voor de klant, in ke-
tens, in formules, via internet. Onderscheiden 
doe je door middel van het hanteren van een 
hoge servicegraad, goed getraind personeel, 
details en kwalitatieve producten. Je moet je 
concept bewaken, afkaderen en keuzes maken. 
Ik wil geen winkel voor iedereen zijn!’

Avontuur
Zijn nieuwe zaak is een tentoonstelling van het 
avontuurlijke mannenleven. Naast kleding is 
er een potpourri aan vintage spullen te vinden 
zoals zakmessen, horloges, oude Playboys, 
scheerschuim, opgezette dieren, oude fietsen, 

COEN BURGERS VAN CONCEPTSTORE(S) COEF:

”IK WIL GEEN WINKEL 
VOOR IEDEREEN ZIJN”

Interieur van COEF aan de Ziekerstraat

COEN BURGERS

whiskey, boeken, een oud duikpak. De zaak 
prikkelt, het ademt, het maakt nieuwsgierig.

Nijmegen zit in de lift
De geboren Nijmegenaar woont nu met vrouw 
en drie kinderen in Beuningen. Zijn twee zaken 
bevinden zich dicht bij elkaar, wat veel prak-
tische voordelen oplevert. ‘Speciaalzaken zijn 
vaker net buiten het winkelgebied met grote 
ketens te vinden. Daghoreca, lunch/koffie, is 
daarbij belangrijk.’ Coen, die inmiddels 25 tot 
30 man personeel heeft, werkt geregeld samen 
met andere ondernemers uit het centrum. Hij 
sponsort UNION hockey, NEC, Café Faber 
en verschillende evenementen. ‘Nijmegen zit 
duidelijk in de lift. Dit was ook hard nodig. 
Er wordt meer geïnvesteerd in Nijmegen. 
Filiaalbedrijven kiezen nu ook voor Nijmegen 
in plaats van Arnhem. Andere partijen worden 
aangestoken om ook te investeren. Er wordt 
geïnvesteerd in horeca.’ 

Uitbreiding
De klanten van COEF komen van heinde en 
ver. Uitbreiding naar andere steden sluit Coen 
in de toekomst niet uit, maar hij wil niet haas-
ten. Voorop staat dat hij kwaliteit wil blijven 
leveren met de juiste mensen en de juiste 
producten.
Komt er ook een lifestyle-zaak voor vrouwen?
‘Je weet maar nooit.’

Tekst: Annemarie Smeets    Foto: Gerie Sandmann

Ondernemer Coen Burgers (1971) is altijd bezig. Vijf jaar geleden opende hij COEF 
aan de Van Welderenstraat. Eén van de eerste ‘conceptstores’ in Nijmegen waar je 
hippe sneakers en gadgets kunt kopen maar waar je óók geknipt kunt worden. 
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STUDIO ZIPP

We worden hartelijk ontvangen door Wilma en haar witgekrulde hondje 
Beertje, aan wiens voorganger de winkel de naam Zipp te danken heeft. 
De 58-jarige heeft al een lang leven doorgebracht tussen de stoffen. 
Na jarenlang de winkel Van de Beek Interior in de Van ‘t Santstraat ge-
had te hebben, zijn Wilma en Hans via de In de Betouwstraat, Tweede 
Walstraat en Vrouwe Udasingel in Lent, naar de Priemstraat gekomen.

Opgegroeid als dochter van een meubelstoffeerder, vertelt Wilma 
over de liefde voor een interieur dat bij je past. Ze gaat eerst naar de 
kunstacademie in Arnhem en laat zich later scholen als stoffeerder in 
Deventer. Zoals nu blijkt een gouden combinatie. Ze is gespecialiseerd 
in het herstofferen van moderne, design- en klassieke meubelen, en in de 
spaarzame tijd die rest maakt ze textielkunst. Door een foto gedrukt op 
textiel met oude handwerktechnieken te bewerken, wordt het verheven 
tot kunst. Op de site van studio Zipp www.studiozipp.nl kun je voorbeel-
den zien van haar kunst. Het is een uniek cadeau als je een oude familie-
foto zo laat bewerken.

Inmiddels is Hans ook beneden in de winkel gekomen en met z’n vieren 
mijmeren we als babyboomers over de jaren 60, de huidige crisis, de 
jeugd van toen en onze eigen jeugd en de jeugd van nu en onze eigen 
kinderen. We komen tot de conclusie dat de tijd van toen en de tijd van 
nu een gemeenschappelijke deler hebben. Jonge mensen van nu hech-
ten weer waarde aan spullen met een geschiedenis. De oude stoel van 
oma is een tastbare herinnering aan haar in je studentenkamer, maar kan 

Na de buikjes rond gegeten te hebben, dalen Gerie en onderge-
tekende, gewapend met fotocamera, boekje en pen, af naar de 
Priemstraat 1. Vanuit de Smidstraat hebben we al een prachtig 
uitzicht op de kleurrijke etalage met textielkunst, sprankelende 
kussens en heerlijke stalen met design-, retro- en behangstofjes. 
Het markante hoekpand uit 1879, dat al talloze winkels onderdak 
heeft geboden, ademt opgelucht nu er weer nieuwe bewoners 
zijn neergestreken. Een huis moet passen als een warme jas 
en met Wilma van de Beek en haar man Hans is dat zeer zeker 
gelukt: de bewoners horen bij het pand en het pand hoort bij de 
bewoners.

Studio Zipp Wilma van de Beek

wel gerestyled worden met een ander stofje. Het borduurwerkje uit 
de gang van je tante ziet er verwerkt in een kussen met hippe kleuren 
toch net even meer trendy uit dan in dat oubollige lijstje naast de koe-
koeksklok. Jonge mensen uit de hippiescene en de kunstenaarswereld 
in de jaren 60 hechtten toen geen waarde aan de gevestigde orde en 
voorgeschreven moderegels. Zij kleedden zich kleurig en de studenten-
kamers waren navenant. Toen gebeurde het om de saaie naoorlogse 
werkelijkheid eens flink op te schudden, nu gebeurt het omdat er een 
hang is naar het verleden, maar ook omdat anders consumeren en duur-
zaamheid in opkomst zijn. 

Waarom zou je die heerlijk zittende bank namelijk weggooien, als Wilma 
er weer in samenspraak met jou een fris ogend zitmeubel van kan ma-
ken? Met kleine veranderingen en weinig middelen kun je het interieur 
van je woning dusdanig upgraden, dat het lijkt of alles weer nieuw is. 
Wilma volgt de woningtrends nauwlettend, maar vindt het ook belangrijk 
dat de eigenheid van de bewoners wordt weerspiegeld in het interieur. 
Echtgenoot Hans, die zelf werkzaam is in het praktijkonderwijs, helpt zo-
dra hij thuis is mee. Hij vindt dat heerlijk om te doen. Uren tellen ze niet, 
want het is ook deels hobby en liefde voor het vak. Geen enkele stoel is 
simpel en je doet het niet even. Mensen vergissen zich daar vaak in. Het 
is een vak, dat je echt door het doen onder de knie krijgt.
We krijgen een rondleiding door het huis en snappen dat de drie volwas-
sen zonen weer graag voor een nachtje thuis komen slapen. Er wordt 
nog volop gewerkt aan sfeer en gezelligheid, maar het begint al aardig 
vorm te krijgen. In de kelder staat alle apparatuur voor het stofferen. 
Een stagiaire is daar bezig met het opvrolijken van een voetenbankje. 
Fijn dat er nog ondernemers zijn die stageplekken beschikbaar stellen 
voor jonge mensen die een vak met de handen willen leren. Dit laatste 
onderwerp ontaardt weer in een viergesprek aan de koffietafel over 
de behoefte aan v akmensen en de overheid die hier onvoldoende op 
inspeelt. 
Als we buiten staan slaken we de verzuchting: wat een lieve, leuke 
mensen. Een verrijking voor de Priemstraat en de buurt. Ga vooral eens 
kijken en laat je er niet van weerhouden om ook binnen te stappen. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann
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Waal herontdekt als  
recreatieplas

De boog van De Oversteek zou je kunnen zien als het handvat van een damestas. De zachte grijswitte tint waarin de oeververbinding is  
uitgevoerd en de mooie open bogen met warme bakstenen bekleed verhogen het oogstrelende effect

Er waren eens een krantenman en een kapitein van een rivierboot. 
De krantenman, met gedetailleerde kennis van de Waalstad, bedacht 
voor de grap een reisje met de boot van de kapitein langs alle belang-
rijke ontwikkelingen rond de rivier. De kapitein aan het roer en de 
krantenman achter de microfoon om (een deel) van het verhaal van 
de Waal te vertellen. En ieder die dit horen en beleven wilde, kon zich 
inschepen om te genieten, zelfs van een hapje en een drankje.

Zeker 17.500 mensen uit Nijmegen en wijde omgeving, zelfs uit het 
verre Amerika, herkennen in deze beschrijving de Gelderlander-
verslaggever/redacteur Rob Jaspers en kapitein Jos Geutjes van de 
Pannenkoekenboot. Nadat de eerste Waaltochten een megasucces 
bleken te zijn, planden de twee met regelmaat de anderhalf uur du-
rende trip. Eigenlijk te kort, want er valt eindeloos te vertellen over 
het water, de bruggen, de oevers en het achterland. Zelfs een samen-
vatting van Rob Jaspers’ verhaal, zou een hele Wester kunnen vullen. 
Daarom slechts een impressie met als hoogtepunten de Waalbruggen 
en de nevengeul bij eiland Lent, waar nog meer kleinere bruggen wor-
den geslagen en waar je ooit kunt schaatsen als het krakend vriest...! 
Vanuit de Lindenberg-passantenhaven, die in de toekomst een grotere 
rol gaat spelen als recreatieplek en meer museumboten mag herbergen 
zoals Opoe Sientje (De Kaaij), koerste kapitein Jos onder ‘de oude 
Waalbrug’ door richting Duitsland. De omstreden bouw van het uitein-
delijke rijksmonument stond aanvankelijk gepland over de vaarweg 
die vroeger door de veerpont werd gebruikt. Was dat toen gebeurd, 

dan zou nu de constante verkeerstroom dwars door de binnenstad 
plaatsvinden, zo’n beetje langs V&D en Blokker. Gelukkig kwam men 
in de dertiger jaren tot een beter inzicht.

DE OOIJ EN LENT AAN ZEE
Het steile, in de winter 2013/2014 nagelnieuwe boogbruggetje bij het 
Meertje, als toegang tot de Ooijpolder, verbindt de drukte van de stad 
met de rust van het natuurgebied en de Waalstrandjes. In de tijd van 
de Romeinen stroomde de Waal hier overigens door het achterland, zo 
ongeveer waar nu het tankstation in Ubbergen tegen de stuwwal aan 
staat. En er werden sporen gevonden van meerdere haventjes. Korter 
terug in de tijd was restaurant Sprok aan de Waaldijk in Lent bekend 
onder de naam Strandhotel Lent. Als de nevengeul eenmaal als hotspot 
bekend staat voor watersporten, zoals pleziervaart, roeien, wildwa-
terkanovaren en andere recreatiemogelijkheden, dan is dat niet nieuw 
onder de zon. Al voor 1920 lag ‘Lent aan zee’… En er lag in de rivier 
een bak water verankerd waarin gezwommen kon worden. De bokken 
van de geiten gescheiden tot begin jaren vijftig. Achter de Vlietberg 
in de Ooij en noordelijk van Lent en Bemmel zijn restanten van slui-
zen en defensiedijken te vinden van de IJssellinie, die in de Koude 
Oorlog van de tweede helft vorige eeuw de Russen hadden moeten 
tegenhouden. Volgens plan zou het land langs de hele IJssellinie zo-
danig kunstmatig overstromen, dat er geen boten konden varen en er 
evenmin legervoertuigen konden rijden. ‘Geen Rus in mijn keuken!’ 
was de leus. 

Waalverhaal
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Waalverhaal

DE SPOORBRUG EN DE OVERSTEEK
Waar de nevengeul begint in Veurlent draaide de neus van de 
Pannenkoekenboot richting Rotterdam, liet de Waalkade links liggen en 
kliefde onder de spoorbrug door. In 1980 werd de oude spoorbrug met 
drie pijlers, waarvan eentje middenin het water, vervangen door de brug 
anno nu. Een inspiratiebron voor de architecten Ney en Poulissen van 
De Oversteek: ‘Zó moet de nieuwe stadsbrug er dus niet uit gaan zien.’ 
De ontwerpers tekenden voor een elegante, slanke, vrouwelijke brug. 

De boog zou je kunnen zien als het handvat van een damestas. De 
zachte grijswitte tint waarin de oeververbinding is uitgevoerd met 
de mooie open bogen met warme bakstenen bekleed, verhogen het 
oogstrelende effect. Onder De Oversteek door varen was voor velen 
op de boot de eerste keer in hun leven. Terwijl het gehalte aan vutten-
de vaargasten hoog was. Er waren gereserveerde zitplaatsen voor het 
Buurt Preventie Team uit Meijhorst en er ging die dag een delegatie 
roeiers scheep op de Pannenkoekenboot. Dat haalde de 60-plusleef-
tijd uiteindelijk naar beneden. Kapitein Jos hield de westelijke koers 
aan tot in de Waalbocht bij Beuningen, waar je de dubbele brug van 
Ewijk – Tacitusbrug – duidelijk kon zien liggen. Ter hoogte van wat 
eens een steenovencomplex was en waar nu een aantal aparte apparte-
menten voor 499.000 euro per stuk verkocht worden, werd de steven 
gedraaid richting Sint Steven. De trotse toren zag je meteen achter De 
Oversteek opdoemen. Tegenover de nieuwe appartementen kan men 
overigens van dezelfde charmes (weids uitzicht, drukke scheepvaart, 
boeiende natuur) en ongein (hoogwater, overstromingen) genieten 
voor een beduidend lagere prijs. Want wat kost een staanplaats voor 
een caravan…? Zelfs op jaarbasis stukken minder.

HAVENGEBIED
Bij het mooie gebouw de witte walvis met daarin de verkeerspost van 
Rijkswaterstaat die alle bewegingen van alle schepen volgt, voer de 
Pannenkoekenboot tot vlak voor de machtige sluizen in het Maas-
Waalkanaal. Vanuit die hoek was er zicht op de binnenvaart-, container- 
en kolenhavens en de laatste versie van de energiecentrale met gedeco-
reerde pijp van Suez (voorheen Electrabel). In vroeger dagen stond de 
centrale dichter naar de Waal met zo’n zeven tot elf torens. Aan de Waal 
zelf staat een nieuwe overslagkade gepland waar nog meer zeekustvaar-
ders kunnen aanmeren. Om aan de overzijde van de rivier te komen en 
een aardig stuk op te stomen in de uitstroom van de Lentse nevengeul, 
stak kapitein Jos de Waal over, zoals zeventig jaar geleden geallieerde 
soldaten op vrijwel deze zelfde plek in rubberboten de oversteek waag-
den. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kwam tastbaar dicht-
bij. Achtenveertig Amerikaanse soldaten lieten er het leven. Maar ook de 
Duitsers verloren hier 350 jonge mensen die deze oorlog vast en zeker 
ook niet gewild hadden.

INDUSTRIE
Nog een keertje onder De Oversteek door kwam de industriële be-
bouwing ter plekke in beeld. De kunstgarenspinnerij Nyma (spreek 
uit Niema, want ‘ma’ staat voor Maastricht en daar is een ijsje een 
iesje…), het Vasimgebouw aan het 20 Septemberplein waarin het 
Vrijheidsmuseum mogelijk gehuisvest wordt, de Honig sinds kort 
toegankelijk voor iedereen en het slachthuis Hilckmann dat te koop 
staat. Restanten van het fort Krayenhoff werden aangewezen evenals 

de plek waar de ‘pijn van Nijmegen’ ondergeschoffeld ligt in de vorm 
van het puin na het bombardement op 22 februari 1944. Nog oudere 
resten van Romeinse badhuizen en tempels zijn eveneens in dit gebied 
aangetroffen. Langs de relatief kleine behuizing van Mylaps, wereld-
leverancier van de chip in loopschoenen voor marathons, bij de oude 
scheepswerfkraan en de nieuwe Handelskade die daar ontstaat, voer 
de Pannenkoekenboot de achterliggende Waalhaven in. Hier ligt op 
termijn een nieuwe blusboot van de brandweer. 

TERUG NAAR AF
Van het bruggenhoofd aan de stadzijde boven de spoorlijn wist Rob 
Jaspers te vertellen dat dit het enige in zijn soort is in Nederland. De 
verzakkende Waalkade is jarenlang een spannende tijdbom geweest 
omdat de beschutting nooit diep genoeg reikte om naadloos aan de 
oeroude steenharde keileemlaag aan te sluiten. Hierdoor spoelde er 
steeds maar weer zand weg. Tijdens de herstelwerkzaamheden van nu 
kwamen overigens stukken kademuur uit de dertiende eeuw bloot te 
liggen. Verleden en toekomst in één oogopslag. 

LANG EN GELUKKIG
De Waaltochten van krantenman Rob en kapitein Jos kunnen de ge-
schiedenis in als een groot succes. Jonge mensen bedankten het duo 
voor het overweldigende gevoel deel uit te maken van deze omgeving 
en ouderen namen de berg informatie die ze nog niet hadden graag 
mee naar huis. De boottocht maakte veel passagiers lang blij en geluk-
kig. Enne, dat Rob Jaspers Nijmegenaar van het Jaar geworden is,  
is echt geen sprookje, maar een waar verhaal. 

Tekst: Hette Morriën       Foto’s: Peter Saras

De witte walvis met daarin de verkeerspost Rob Jaspers Spoorbrug

De veerpont Zelden Rust hanteerde maar liefst 68 verschillende 
tarieven in centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens en 
misschien wel daalders. Het lag eraan hoe het gezelschap was 
samengesteld: man, vrouw, kinderen, of boer met klein varken, 
boer met groot varken…  Wat een rekenwerk zonder -machine! 
Men mag aannemen dat ook de veerman zelden rust had.
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Fotograaf Gerie en de beiden dames van de 
redactie Anneke en Els hebben besloten geza-
menlijk een artikel te wijden aan het restau-
rant van de Hema. Voor de bewoners van de 
binnenstad die dit nog niet weten: tot 10 uur 
kun je bij de Hema voor slechts één euro ont-
bijten en wij willen hier het fijne van weten. 
Hoe is de prijs-kwaliteitverhouding en wie 
komen er zoal? Weer eens iets anders dan 
een artikel over culinaire hoogstandjes van 
Nijmeegse topkoks.

Vroeg op de zaterdagmorgen gaan we op pad. 
Hoe eerder je bij de kassa bent, hoe eerder je kunt 
genieten. Meestal staan de bezoekers al buiten 
te wachten als er binnen nog volop gestofzuigd 
wordt. De Hema heeft een vaste schare fans, va-
riërend van studenten die de eerste uren geen col-
lege hebben, winkelpersoneel van shops die pas 
om 10 uur open gaan, ouderen die hier hun vaste 
ontmoetingsplek hebben met andere ouderen en 
mensen met een kleine beurs.
De hele week is het een bonte, rijk geschakeerde 
dwarsdoorsnede van de samenleving, die onrus-

ECHT
HEMA

Interieur van de Hema en de afgebakken baguette met omelet en roomboter croissant

tig voor de etalage drentelt en naar binnen loert of de deur al van het slot gaat. Zodra de 
Hema-medewerker de pin inderdaad in de hand heeft, volgt er een gehaaste tocht naar de 
tweede etage. Een plek voor het raam met een fantastisch uitzicht op de historische Waagh 
en de levendigheid op de Grote Markt is gewild. Tot de sluitingstijd van het ontbijt is er een 
rij van schuifelende mensen met volle dienbladen, die soms langer, soms korter is, maar 
geen enkel moment stokt. Hier komen alle bevolkingsgroepen nog samen. Je hoort hier het 
Nijmeegse dialect, maar er staan deze ochtend ook Poolse bouwvakkers tussen ouderen 
met een rollator, Engelse reenactors voor het van Limburgfestival in middeleeuwse kledij 
naast onze Turkse medelanders met hun kleurrijke hoofddoek. De smeltkroes die Starbucks 
wereldwijd pretendeert te zijn, heet in Nederland ‘gewoon Hema’.

Hema Nijmegen heeft de geheel vernieuwde inrichting wel mee. Een tijd geleden was het 
nog een oubollig restaurant, zonder uitzicht, op de tussenetage. Nu is het echter allemaal 
friswit, lekker ruime zitplaatsen, leuke lampen, fijne stoelen, knusse zithoeken. Kortom, het 
is niet zo vreemd dat alle tafels op vrijdag en zaterdag vrijwel continu bezet zijn en doorde-
weeks zeker voor de helft.

Gedrieën gaan we uitproberen of het daverende succes ook te danken is aan de geboden 
lekkernijen. Want wat krijg je nu eigenlijk voor die ene euro? Een afgebakken verse baguette 
met omelet, een smeuïge roombotercroissant met jam en bovenal versgemalen bonenkoffie 
met Rainforest Alliance-keurmerk. Volgens ons een alleszins duurzaam en heerlijk ontbijt 
van eerlijke koffie, scharreleieren van blije kippen, geen kunstmatige kleurstoffen in de jam. 
Ten overvloede staat er dan ook op de poster dat wij een slimme keuze hebben gemaakt. 
Volgende keer gaan we het nog slimmer aanpakken, want voor 25 cent krijgen we ook nog 
twee plakjes bacon erbij en voor 50 cent een glas jus d’orange. Er zijn zelfs superslimme 
bezoekers die de baguette inpakken in servet voor de lunch. Zij hebben aan een croissant 
genoeg als ontbijt. Je kunt het er thuis allemaal niet voor maken, denken zij met weinig geld 
in de portemonnee. 

De bezoekers vieren dit ontbijt als verzetje, als uitje, als oplading voor een werkdag, als trak-
tatie, als ontmoeting en iedereen is uiterst tolerant tegen elkaar. Wachtrij…geen probleem, 
servetten op…ook niet, geen plek bij het raam…volgende keer beter. Voor ons was deze 
ochtend onbetaalbaar en lekker goedkoop. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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NAGENIETEN VAN  
HET BOUWDORP IN HET 
KRONENBURGERPARK

De scholen zijn al weer een  
tijdje begonnen... Maar om  
nog een beetje in vakantiesfeer 
te blijven een paar foto’s van 
het geweldige Bouwdorp voor  
kinderen uit het stadscentrum 
en de Benedenstad van eind  
augustus.

Het Kronenburgerpark was omgetoverd tot 
het Wilde Westen. Wethouder Renske Helmer 
kwam er samen met wijkmanager Eric van 
Ewijk een kijkje nemen en ze waanden zich 
even helemaal in westernsferen...

Tekst: gemeente Nijmegen

Foto’s: Jacqueline van den Boom

Volksdansgroep Mladost

Zondag 29 juni was er een bijzonder optreden in Activiteitencentrum Doddendaal. De 
volksdansgroep Mladost, bestaande uit zeker twintig jonge mensen uit Rotterdam, trad 
op met vijf muzikanten. Hun specialiteit: Bulgaarse volksdansen. De Nederlandse jon-
gens en meisjes beeldden op een professionele manier dansend en zingend oude tradi-
ties van Bulgarije uit. Van vurig en dynamisch tot lieflijk en charmant.

De bedoeling was eigenlijk een openluchtfeest op het pleintje aan de Parkdwarsstraat, maar 
het weer was niet stabiel genoeg om dat risico te nemen. De recreatiezaal van het Activitei-
tencentrum bood uitkomst. Het publiek was heel gevarieerd: bewoners van het Wooncentrum 
en oudere wijkbewoners, maar ook gezinnen met kinderen en jongeren waren aandachtige 
toeschouwers. Jong en oud, dat is dit keer goed gelukt.
Dank aan buurtbewoner Peter Hulsman, die alles in de strijd gegooid heeft om de groep naar 
Doddendaal te krijgen. Hij kent de de begeleidster van de dansgroep, Esther Willems. Deze 
dame heeft jarenlang de kinderdansgroep Zarowé in Nijmegen begeleid. In het verleden ver-
richtte Peter Hulsman hand- en spandiensten voor deze groep. Ook dank aan de gemeente, 
afdeling Wijkactiviteiten, voor de subsidie. Het was een mooie afsluiting van een bewogen jaar 
in Wooncentrum Nieuw Doddendaal.

Activiteiten
Dit brengt mij op het volgende: eind augustus en september beginnen de meeste activiteiten 
weer. Ook wijkbewoners zijn van harte welkom. 
Een greep uit het aanbod: 
Iedere derde dinsdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur, worden er lezingen gehouden. 
Meer bewegen voor ouderen onder leiding van Woudy Loen vindt plaats op de dinsdagochtend.
Extra aandacht vraag ik voor het gezelligheidskoor De Dolly Doddjes onder leiding van onderge-
tekende en pianiste An Duits. Dit koor bestaat al jaren zowel uit bewoners van Wooncentrum 
Nieuw Doddendaal als buurtbewoners (op dit moment rond de 15/18 mensen). We repeteren 
iedere maandag van 14.00 tot 15.30 uur. We zoeken nieuwe leden erbij!!!! Kom zingen, het 
is goed voor zowel lichaam als geest. U kunt ook vrijblijvend een keer meedoen en dan beslis-
sen. Kosten per keer €1,50, inclusief koffie en thee.

Tot ziens in Activiteitencentrum Doddendaal,
Annemieke Dister, vrijwillig dirigente zangkoor

ACTIVITEITENCENTRUM 
DODDENDAAL

BERICHTEN VANUIT 



16oktober 2014

Ook ik ben in de ban van het roeien geraakt, 
dankzij mijn werkgever. Die bood een aantal 
jaren terug, in samenwerking met studen-
tenroeivereniging Phocas, bedrijfsroeien aan. 
Toen burgerroeivereniging de Waal ‘Mariken’ 
vroeg om een interview, om bekendheid te 
geven aan hun club, hapte ik gelijk toe. 

Roeivereniging de Waal is nu nog een roei-
vereniging zonder water maar met veel ambi-
tie. Zij zullen zich straks vestigen in het wa-
tersportgebied in de nevengeul in de Waal, 
recht tegenover het stadscentrum. Omdat de 
huidige leden al wel willen roeien, doen ze 
dat in de zomer in het vaarwater van Phocas, 
het Maas-Waalkanaal achter studentencom-
plex Vossenveld in Hatert. Roeien met de 
riemen die je hebt, zullen we maar zeggen!

Afgelopen zondagmiddag 10 augustus trof ik 
daar Lieke, Marcel en Roger. Drie leden van 
het eerste uur. Ze komen net uit de loods van 
het boothuis, waar ze het delicate materieel, 
gezamenlijk en volgens vaste handelingen en 
een strikte hiërarchie, hebben opgeborgen. 
Marcel is vanuit het bestuur verantwoordelijk 
voor de ledenwerving en Lieke (die voor het 
interview gezorgd heeft) en Roger zitten in 
de ledencommissie. We nemen plaats aan  
de grote houten tafel bij de bar. 

WAAROM ZIJN JULLIE NU EIGENLIJK AL 
AAN HET WERVEN? JULLIE HEBBEN NOG 
GEEN WATER, GEEN BOOTHUIS, NIETS.

Marcel: ‘De reden dat we nu al aan het wer-
ven zijn is heel simpel. Er komt veel kijken bij 
het oprichten van een nieuwe roeivereniging. 
Daar hebben we nu al veel mensen voor 
nodig. Velen handen maken licht werk. Als al 
die enthousiaste leden allemaal hun steentje 
bijdragen, kunnen we in 2016 een vliegende 
start maken en het roeien in het centrum van 
Nijmegen meteen goed op de kaart zetten. 
Tegen gereduceerd tarief kun je nu al lid wor-
den en meedoen. Inmiddels heeft de vereni-
ging al meer dan honderd leden. Het streven 
is om tweehonderd leden te hebben voor de 
vliegende start in 2016.’

MET WELKE ZAKEN ZIJN AL DIE VRIJWIL-
LIGERS NU BEZIG?
Marcel: ‘Uiteraard met de ledenwerving 
zelf. Daarnaast zijn we in gesprek met de 
gemeente Nijmegen over de plannen met 
betrekking tot het nieuwe boothuis. In no-
vember zal de gemeente daarover beslissen. 
Het lijkt erop dat er een bastion komt onder 
de pijlers van de verlengde Waalbrug waar de 
watersportverenigingen, die zich gevestigd 
hebben aan de nevengeul, straks hun mate-

ROEIEN VOOR 
IEDEREEN

Na het roeien wordt de zware houten boot volgens een vast protocol gezamenlijk opgeborgen

Roeien, onbekend maakt onbemind. Niet bekend bij de grote 
massa en traditioneel een met de nodige exclusiviteit omgeven 
studentensport. Maar het roeien is ‘in beweging’. Afgelopen 
augustus had Nederland weer een wereldkampioenschap roeien 
op de Bosbaan in Amsterdam. De laatste was in 1977, bijna 40 jaar 
geleden. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij roeiverenigingen, 
om met een team van het werk te gaan roeien in het kader van 
bedrijfssport. De burgerroeiverenigingen, de tegenhangers van de 
studentenroeiverenigingen, doen hun best om een divers publiek 
aan te trekken omdat ze trots zijn op de sport en dat graag willen 
delen met anderen.
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Na het roeien wordt de boot met water afgespoeld voor goed onderhoud

riaal kunnen bergen. Het boothuis zal daar in 
de buurt komen.’

Er wordt driftig gefantaseerd over het nieuwe 
boothuis. 

Marcel: ‘Het moet minimaal een dakterras 
bevatten vanwaar je uitzicht hebt op de oude 
stad, de rivier en het achterland de Ooijpolder. 
Een plek waar je de boten ziet aanmeren en 
vertrekken tegen een ondergaande of opko-
mende zon.’

Roger: ‘We hebben het echt over een unieke 
locatie zo dicht tegen het centrum aan. Er zijn 
meer van dit soort roeiplekken in Nederland, 
zoals in de Amstel of in het centrum van 
Groningen, maar allemaal hebben ze last 
van doorgaand vaarverkeer. De nevengeul is 
straks voor 100% beschikbaar voor de water-
sporters en we zullen dus niet gehinderd wor-
den door andere gemotoriseerde vaartuigen. 
Helaas kan de nevengeul niet als wedstrijd-
baan gebruikt worden. Dat heeft te maken 
met de brugpijlers waardoor er geen ononder-
broken vaarbaan is met de juiste lengte.’

Marcel: ‘Verder zijn we bezig met het op-
bouwen van onze vloot. Dat doen we door 
financieel afgeschreven boten van andere ver-
enigingen op te knappen. Na tien jaar zijn de 
meeste boten financieel afgeschreven. Deze 
krijgen wij dan geschonken. Uiteraard zijn dit 
nog steeds kwalitatief goede boten anders 
nemen we ze niet over.’

Roger: ‘Het is een klein maar behulpzaam 
wereldje, die roeiwereld. Ons kent ons. De 
geschonken boten slaan we op in een loods. 
Op dit moment zijn we op zoek naar onder-
dak voor deze boten. Een plek waar we in de 
weekenden heen kunnen om reparaties uit te 
voeren. Dus als een van de lezers iets weet in 
de buurt van de plek waar het allemaal begint, 
namelijk de nevengeul, dan zijn we daar erg 
mee geholpen. We zijn op zoek, in ruil voor 
een gratis lidmaatschap, naar een bergplaats 
van zo’n 15 meter lang met een dak en een 
goede toegangsdeur waar de boten doorheen 
kunnen.’

LEUK AL DIE LEDENWERVING, MAAR 
WAAROM ZOUDEN MENSEN EIGENLIJK 
MOETEN GAAN ROEIEN?

Roger: ‘Waarom mensen moeten gaan roei-
en? Roeien is een complete fysieke belasting. 
Alle spieren worden belast en dus is roeien 
de ideale workout. Die apparaten staan niet 
voor niets in de sportschool! Water, frisse 
lucht en daglicht. Beter dan sporten in een 

muffige en bedompte fitnessruimte. Je pikt 
de studenten die roeien er ook altijd meteen 
uit. Brede kasten met een bruine kop! Roeien 
is ook een blessure-ongevoelige sport omdat 
de gewrichten weinig worden belast. Naast 
de fysieke belasting is het ook een hele goe-
de concentratie- en ontspanningstraining. De 
rust en de kalmte van het water, het ritme 
van de slag en de cadans waarmee de boot 
zich voortbeweegt, zorgen voor opperste 
concentratie en tegelijkertijd voor geestelijke 
ontspanning. Dwaal je al denkend af naar an-
dere zaken dan mis je een slag! Concentratie 
geboden dus.’

Marcel: ‘We willen voorkomen dat alleen ex-
studenten zich aanmelden als lid. We richten 
ons graag op een breder publiek. Oud (bles-
sure-ongevoelige sport) en jong. Indien we 
‘live’ zijn met de vereniging willen we ons ook 
meer richten op jongeren. Door scholen te 
benaderen en schoolcompetities op te gaan 
zetten, hopen we de jeugd te bereiken. Als je 
talent hebt kun je in een vrij korte en intensie-
ve tijd op topniveau roeien.’

HOE ZOUDEN JULLIE ROEIVERENIGING 
DE WAAL IN DRIE WOORDEN WILLEN 
TYPEREN?

Lieke: ‘Roeien voor iedereen.’

Graag verwijst ze ons ook nog even naar de 
website www.rvdewaal.nl voor toekomstige 
leden. 

Lieke: ‘Aanmelden hoor!’
 

We wassen onze eigen koffiekopjes af en 
nemen afscheid van elkaar. Op de valreep 
probeer ik ze te strikken om vrienden te 
worden van ‘Mijn Mariken’. Ze reageren en-
thousiast. Ze nemen het mee in hun volgende 
bestuursvergadering. 

Met een blij gevoel laat ik het boothuis achter 
mij. Weer een prachtig voorbeeld van een 
ambitieus burgerinitiatief met mooie kansen 
voor Nijmegen. 

Tekst: Manja van der Kraan    Foto’s: Gerie Sandmann

Wikipedia
Roeien is een sport waarbij met behulp 
van riemen een boot vooruit gestuwd 
wordt. Roeien onderscheidt zich van ka-
noën omdat de roeiers tegengesteld aan 
de vaarrichting kijken. Ook levert de boot 
het draaipunt voor de roeiriem, terwijl bij 
kanoën de peddel geen verbinding met de 
boot heeft. Daarnaast komt de kracht bij 
roeien vooral uit de benen, waar deze bij 
kanoën uit de armen komt.
Als sport kan roeien individueel of in 
ploegverband beoefend worden. Er is 
een aantal verschillende disciplines bij 
het roeien. In de skiff, een boot voor één 
persoon, wordt er altijd geroeid met twee 
riemen. Bij boten met twee of meer roei-
ers zijn er twee mogelijkheden. Of iedere 
roeier heeft één riem (boordroeien) of 
iedere roeier heeft twee riemen (scullen). 
In het grootste reguliere nummer, de acht 
met stuurman, wordt meestal geroeid 
met één riem per roeier.
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Sociaal wijkteam 
Zorg en welzijn in het Stadscentrum en de Benedenstad

In maart jongstleden startte vanuit een WMO-bewonersvergadering (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) een werkgroep ‘Sociaal Wijkteam’. De werkgroep stelde 
zich tot doel voorstellen te ontwikkelen om de aanstaande veranderingen in de zorg en 
welzijn in goede banen te leiden. Daartoe moest zij allereerst een beeld krijgen van de zorg- 
en welzijnsorganisaties die in het Stadscentrum en de Benedenstad werkzaam zijn, hun 
werkgebied en werkwijze, en met welke hulpvragen van bewoners zij zoal geconfronteerd 
worden.

Het werkgebied 
Het centrumgebied heeft circa 10.700 bewoners en bestaat uit twee verschillende stadsdelen: het 
Stadscentrum en de Benedenstad.

Uit onderzoek komt naar voren dat bij circa 80% van de bevolking er geen bijzondere zorg- of 
welzijnsproblematiek speelt. En bij de overige 20% gaat het in driekwart van de gevallen om lichte, 
enkelvoudige problematiek; een kwart heeft zware, meervoudige problemen. In aantallen: met 8.560 
bewoners gaat het goed; ongeveer 1.605 bewoners hebben een zorgprobleem waar soms een professio-
nal aan te pas komt; en ongeveer 535 mensen hebben ernstige, meervoudige zorgvragen, waar gespeci-
aliseerde hulp voor nodig is.

Onderzoek welzijn en zorg 
In de periode medio mei - medio juli 2014 hebben de leden van deze werkgroep 22 interviews gehou-
den bij zorg- en welzijnsorganisaties die in dit centrumgebied cliënten hebben. 

 Daarbij werden vier thema’s onderscheiden: (1) wat doet de betreffende organisatie en - meer toege-
spitst - wat doet de organisatie in het centrumgebied; (2) wat zijn de hulpvragen; (3) welke rol ziet men 
voor de vrijwilliger/ buurtbewoner; (4) wat verwacht men van de samenwerking met collega-instellin-
gen. Voor een uitgebreid verslag van de interviews zie http://jackfila.nl/VoortgangsverslagWijkTeam.pdf. 
Hier beperken we ons tot thema nummer (2).

Leeftijd 0-11 12-17 18-24 35-39 40-59 60-79 80+ totaal

Benedenstad 5% 4% 13% 23% 32% 20% 3% 100%

Stadscentrum 2% 1% 35% 38% 14% 8% 2% 100%

Nijmegen Totaal 12% 5% 14% 22% 27% 16% 4% 100%

Geïnterviewde organisaties
Benedenstad Bureau Jeugdzorg Gelderland Oecumenisch Citypastoraat

Stadscentrum Buurthuis ’t Oude Weeshuis Petrus Canisiusschool

Nijmegen Totaal Driekracht (Driestroom) Pluryn

Gezondheidscentrum ’t Oude Weeshuis Politie

Het Inter-lokaal Portaal

Hulpdienst Nijmegen RIBW Nijmegen & Rivierenland

IrisZorg St Jacobskapel + Titus Brandsma Memorial

MEE Rivierenland SWON

Molenstraatkerk/Antonius van Padua Tandem

Nijmeegse Vrijwilligerscentrale Zelfregiecentrum

NIM ZZG Zorggroep

Hulpvragen
De meeste hulpvragen concentreren zich rond ver-
eenzaming, isolement en identiteit. Onzichtbare en 
zichtbare zorgproblemen. Mensen komen niet meer 
naar buiten (of kunnen niet meer!) en kwijnen weg 
achter de sanseveria’s; anderen voelen zich onveilig 
en durven de deur niet meer uit; jongeren, op zoek 
naar zichzelf, verdwalen in drank en drugs en zwer-
ven door de straten; zorgproblemen die vaak on-
zichtbaar blijven. Af en toe steken deze de kop op: 
een oud vrouwtje ploeterend met haar rollator op de 
kasseien van Plein 44, of het voortdurende storen 
van de gewone burger, wanneer wij wandelend door 
onze stad aangesproken worden door de zoveelste 
junk. Lastig, maar ook zij hebben hulp nodig.

De instellingen ontvangen ook signalen van hulp-
vragers die klagen over een gebrek aan continu-
iteit in de zorg. De professionals komen, lossen 
één probleem op en verdwijnen dan weer uit zicht. 
Totdat het volgende probleem zich aandient. Ook 
sluiten de diverse hulpverleners niet op elkaar aan. 
Hulpvragers raken hierdoor gefrustreerd en willen 
er dan in sommige gevallen niets meer mee te ma-
ken hebben. Ze stappen uit het zorgsysteem. We 
noemen ze ‘zorgmijders’ en de wijkagenten ko-
men ze dagelijks op straat tegen. 
Van een nijpend gebrek aan vrijwilligers op de 
Petrus Canisiusschool, waardoor begeleiding van 
kinderen met een handicap in het nauw dreigt te 
raken, via vereenzaming en financiële problemen 
bij studenten, tot aan een grote behoefte aan het 
ontlasten van mantelzorgers, de werkgroep inven-
tariseerde tal van problemen op het gebied van 
zorg en welzijn (zie Voortgangsverslag Wijkteam). 
De uitkomst van de interviews schilderde een 
wrang beeld van de werkelijkheid.

Goed en beter
Maar toch, 80% gaat goed en dat is iets om 
te koesteren. En nog een positief punt: in het 
Stadscentrum en de Benedenstad schijnen verhou-
dingsgewijs weinig gezinnen te wonen met een 
gezinsgerelateerde problematiek. Prima uitgangs-
punten dus om de overgang naar de nieuwe zorg 
en welzijn in het Stadscentrum en de Benedenstad 
positief tegemoet te treden. 

Namens de werkgroep het Sociaal Wijkteam
Jack Fila
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De bevrijding van  
Nijmegen 
70 jaar geleden, in september 1944, werd 
Nijmegen bevrijd. De Duitsers werden uit 
de stad verdreven en er volgde een golf 
van inkwartieringen van onze bevrijders 
bij inwoners van Nijmegen. De bevrijding 
in Nijmegen werd uitbundig gevierd. Het 
meest populaire liedje uit die tijd had als titel 
‘Trees heeft een Canadees’ en soms kregen 
de Treesen  zomaar een klein Canadeesje als 
cadeau en herinnering. Nijmegen bleef ech-
ter frontstad. De operatie Market Garden liep 
in en rond Arnhem vast en een groot deel 

Alard Beck  (Foto: Herman van Soest)
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van onze geallieerde soldaten moesten zich 
terugtrekken. Velen kwamen daarbij om het 
leven. Het centrum van de stad kwam weder-
om in vuur en vlam te staan. Terugtrekkende 
Duitse soldaten staken delen van de stad in 
brand en ten slotte werden we op de avond 
van 20 september door Amerikaanse troepen 
bevrijd en was de Waalbrug in geallieerde 
handen. Tijdens deze operatie hadden de 
Duitsers zich ingegraven in Arnhem en de 
Betuwe. Dat duurde tot begin februari 1945. 
In die periode werd Nijmegen bijna dagelijks 
onder vuur genomen. Met name de binnen-
stad en het centrum waren het doelwit van 
deze beschietingen. In de periode septem-
ber 1944 tot februari 1945 verloren achthon-
derd Nijmegenaren het leven. Dat is vrijwel 
evenveel als bij het bombardement in febru-
ari 1944. Weliswaar hebben de geallieerden 
overwogen delen van Nijmegen te evacue-
ren, maar de Nederlandse autoriteiten waren 
daarop tegen. Waar moesten ze naartoe? De 
geografische ligging van de stad en het ver-
loop van de oorlog hadden Nijmegen geïso-
leerd. Er was gebrek aan alles. Al snel werd 
in 1944 het Algemeen Hulpcomité Nijmegen 
opgericht. Ook moesten de rotte appels ver-
wijderd worden uit het gemeentelijk apparaat 
en de politie. De aan de illegaliteit gelieerde 
Ordedienst arresteerde op eigen gezag ‘foute’ 

Nijmegenaren. Dat was nou niet bepaald be-
vorderlijk voor het herstel van het gezag van 
de Nijmeegse politie. Tot in het voorjaar 1945 
waren de geallieerden in Nijmegen de baas. 
Na het eind van de Tweede Wereldoorlog in 
mei 1945 werden al snel de democratische 
verhoudingen in de stad hersteld. Op 20 juni 
1945 was de eerste naoorlogse burgemees-
tersbenoeming door koningin Wilhelmina 
een feit, de nieuwe burgemeester van 
Nijmegen heette CH Hustinx. Er werd een 
Actiecomité ‘Opbouw Nijmegen’ opgericht 
en hun eerste inventarisatie luidde als volgt: 

Wist U.....dat in NIJMEGEN, 60 straten totaal 
weg zijn, 2260 huizen totaal vernield zijn, 
13000 ernstig beschadigd, 400 winkels van het 
zakencentrum zijn verwoest? Dat er 7 kerken 
en universiteits- gebouwen, 20 restaurants, 
16 hotels, 35 café’s en de 4 bioscopen vernield 
zijn? Dat er 1600 mensen gedood zijn en 3150 
voor hun hele verdere leven verminkt zijn? 
Nog steeds leven er, wegens woninggebrek 
800 mensen in schuilkelders.  

Alard Beck

Bron: 

De geschiedenis van de oudste stad van Nederland deel 3

Nijmegen krijgt een stadsloop in de historische 
binnenstad: Op zondag 15 maart 2015 zal de 
eerste Stevensloop plaatsvinden met de start bij 
het Kronenburgerpark en de finish op de Grote 
Markt. De parcoursen van de 5 en 10 kilometer 
en de halve marathon voeren langs meerdere 
Nijmeegse historische hoogtepunten, waarvan 
de Stevenskerk de grote blikvanger is. Organisa-
tor Stichting Zevenheuvelenloop verwacht voor 
de eerste editie minimaal 5000 deelnemers.

Sfeer
Voor zowel deelnemers als publiek is de eerste 
grote Nijmeegse stadsloop een hardloopfeest: 
De muziek, aankleding en sfeer zorgen samen 
voor een unieke hardloopbelevenis. Bovendien 
voert het parcours langs diverse 
markante punten in Nijmegen. De deelnemers 
aan de 10 kilometer en de halve marathon ko-
men onder andere over de nieuwe stadsbrug 

NIEUWE 
STEVENSLOOP 
DWARS DOOR DE BINNENSTAD

De Oversteek. Alle deelnemers lopen over de 
Waalkade, langs de Stratemakerstoren en het 
Valkhofpark via de Marikenstraat naar de finish 
aan de voet van de Stevenskerk.

Afstanden
De inschrijving voor de Stevensloop is  
geopend. Voor zowel beginnende als ge-
vorderde hardlopers is de Stevensloop een 
hardloopfeest, waarbij deelnemers kunnen 
kiezen uit een 5 kilometer, 10 kilometer en 
halve marathon. Meer informatie is te vinden 
op www.stevensloop.nl

Tekst: Lotte Jacobs
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Op het lijf
De zetel wethouder van de Binnenstad is 
nieuw in Nijmegen en is helemaal op het lijf 
geschreven van Ben van Hees, die in zijn 
werkzame leven onder andere adviseur op 
het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling 
is geweest. De rest van zijn portefeuille be-
helst citymarketing, cultuur en cultuurhistorie, 
evenementenbeleid, parkeren en personeel 
en organisatie. Dit laatste speelt zich natuur-
lijk voornamelijk af binnen de stadhuismuren, 
maar de andere onderdelen komen allemaal 
samen in het hart van de stad, de huiskamer 
van Nijmegen. Als voormalig raadslid van D66 
en daarna als oprichter van de lokale partij 
Nijmegen Nu, die later de Nijmeegse Fractie 
is geworden, heeft hij nooit onder stoelen of 
banken gestoken dat de Binnenstad hem na 
aan het hart ligt. Het is de plaats van samen-
komst, het kloppende hart van de samenle-
ving. Om deze belangrijke sociale en econo-
mische functie te behouden zijn er nieuwe 
impulsen nodig en nieuwe concepten. 

Vermenging van winkelen, wonen, werken, 
ontspannen en cultuurbeleving maakt het 
centrum een interessante ontmoetingsplaats 
voor bezoekers, bewoners en toeristen. On-
danks dat de economische crisis de laatste 
jaren heeft toegeslagen en ook Nijmegen het 
zal moeten doen met veel minder geld is het 
voor deze wethouder een uitdaging om met 
weinig middelen het doel te bereiken van een 
florerende Binnenstad.

Gelauwerd
Niet voor niets is hij onlangs gelauwerd met 
Koninklijke versierselen voor twintig jaar inzet 
en hebben we al veel aan die inzet te danken. 
Een kleine bloemlezing: Nijmegen Blijft in 
Beeld, het Quackmonument, restauratie Sint 
Stevenskerk, de Bastei, inzichtelijk maken 
van Romeinse overblijfselen. Natuurlijk is 
het niet alleen aan hem te danken, maar als 
het ook maar enigszins met cultuurhistorie 
en de Binnenstad te maken heeft, dan was 
hij erbij. Daarom is dit de kroon op het werk, 
want je kan als raadslid nog zo je stinkende 
best doen in een kleine partij, als wethouder 
heb je toch een meer sturende werking. Als 
je die klus naar tevredenheid van de gemeen-
teraadsleden klaart, zul je support krijgen en 
heb je grote kans dat veel voorstellen zullen 
worden uitgevoerd. Dus gaat hij ervoor.

WETHOUDER VAN  
DE BINNENSTAD 

BEN VAN HEES

Wethouder Ben van Hees

Na een half jaar als kersverse wethouder van de Binnenstad wordt 
het tijd voor een artikel in Mariken. Als oud collega-raadslid valt 
mij de eer te beurt om Ben te mogen zien zitten in het pluche, 
zoals dat vaak in de volksmond met enig dedain wordt gezegd. 
Ik kan de lezer echter verzekeren dat Ben onze ‘man in black’ is 
gebleven, niets veranderd, geen ander pak, geen andere houding, 
gewoonweg Ben. De omgeving van onze wethouder moest 
echter wel anders benaderd worden. In mijn onschuld had ik 
gewoon een mail naar Ben geschreven met de vraag of ik hem 
mocht interviewen voor Mariken. Maar daar kom je dan toch de 
persvoorlichters tegen, die eerst willen weten voor welk blad het 
is. Gelukkig heeft het interview in een ontspannen sfeer kunnen 
plaatsvinden en is alles gezegd wat er te zeggen valt.

DE ZETEL WETHOUDER  
VAN DE BINNENSTAD 
IS NIEUW IN NIJMEGEN
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Verbinding
Ben zoekt de verbinding en de horizontale lijnen met de andere col-
legeleden. Zijn portefeuille heeft raakvlakken met alle andere wet-
houders. Dus heeft hij naast het collegeberaad regelmatig integraal 
overleg met hen. De komende vier jaar staan er veel onderwerpen 
die aangepakt gaan worden op zijn agenda. Hij noemt de revitalisering 
van de Bloemerstraat. Deze straat moet weer een fijne straat worden 
door leegstand en verloedering tegen te gaan. Ondernemers die hun 
steentje bijdragen, zoals de eigenaar van de onlangs feestelijk geopen-
de zaak Boutje van Woutje, moeten we koesteren. Hoe richten we de 
markt in de toekomst in? De Nijmeegse markt wordt goed bezocht. 
Om dit in de toekomst zo te houden zal er in overleg met de markt-
kooplui een plan ontwikkeld worden, waarin zowel de markt, de winke-
liers als de gemeente zich kunnen vinden. Het Valkhofkwartier staat de 
komende vier jaar op de rol met de herbouw van de Donjon. De Strate-
makerstoren zal omgevormd worden tot de Bastei met binnen zijn mu-
ren het Natuurmuseum, cultuurhistorie en onder andere het IVN. Een 
schitterende upgrade van dit deel van de Waalkade, die deze aanwinst 
echt nodig heeft. Het gaat vooruit op de Waalkade, maar het moet nog 
veel beter. Initiatieven als de Kaaij zijn prachtig, maar de beleving en de 
levendigheid kan zich gaan uitstrekken tot aan de spoorbrug.

Spreekuur
Voor bewoners en ondernemers zal Ben om de week op woensdag 
spreekuur houden. De andere woensdag kunnen wij hem in de stad 
aantreffen en loopt hij zijn meet and greet-rondjes, waarin wij hem 
direct aan kunnen spreken. Er zijn nog heel wat hete hangijzers waar 
onze wethouder zich op moet storten en daar gaan we zeker met hem 
over in discussie. Het parkeren is zo’n onderwerp en dan hebben we 
het ook over de fietsen. Net als in elke grote stad, struikelen we over 
de tweewielers en hoeveel fietsenstallingen je ook bouwt, het pro-
bleem van de fietswrakken en zwerffietsen blijft. De parkeertarieven 
en de tarieven voor de vergunninghouders zullen steevast ook weer 
aangekaart worden, maar in vergelijk met steden in het westen, zijn 
we zo duur nog niet. De soms overlastgevende kamerbewoning in het 
centrum behoeft de komende tijd ook de aandacht, evenals de leeg-
stand boven winkels. Ben heeft zelf het gevoel dat dit wonen boven 
winkels, waar dit realiseerbaar is, gebeurt, maar in een ultieme poging 
zal het nogmaals onder de aandacht gebracht worden. 

Evenementen
Ach ja, en dan hebben we nog het evenementenbeleid waar kritisch 
naar gekeken gaat worden, omdat het soms wel wat teveel van het 
goede is voor de bewoners. Het uitstallingenbeleid, het actieplan voor 
de Binnenstad enzovoort, enzovoort. Ben is er klaar voor en al volop 
aan de slag. Als je op de site kijkt van zijn ontwikkelbedrijf krijg je een 
kijkje in de keuken wat hem drijft. Hij houdt van grenzeloze ongebrei-
delde creativiteit en verbindingen maken. Dat komt dus wel goed met 
de Binnenstad. Bovendien is Ben een doorzetter en een volhouder, 
anders houd je het niet meer dan twintig jaar vol in de politiek en ben 
je op weg naar je 25ste keer Vierdaagse lopen.
Namens alle ondernemers en bewoners wensen we je veel succes de 
komende jaren en voor de lezers geldt: kijk woensdag uit naar een in 
het zwart geklede heer en spreek hem aan. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Jacqueline van den Boom

AL EENS OP MIJNMARIKEN.NL RONDGEKEKEN?

‘Iemand zin om Jeu de Boules te spelen?’ ‘Wie wil helpen om 
van de binnentuin bij wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis een mooie 
stadstuin te maken?’ ‘Welke sportieve fietser vindt het leuk om 
van tijd tot tijd als voorrijder met mij op mijn sporttandem te 
fietsen?’ Het is zo maar een greep uit de oproepen die afgelopen 
maanden op www.mijnmariken.nl stonden. Mijnmariken.nl is de 
buurtsite voor bewoners, ondernemers en buurtwerkers in het 
stadscentrum en de Benedenstad

De site is sinds begin van dit jaar in de lucht. Het is een digitaal buurt- 
en marktplein. Iedereen kan zich aanmelden en dan meteen zelf iets 
op de site plaatsen. Een oproepje zoals hierboven. Een aankondiging 
van een concert, een open les, een lezing of wat dan ook. Een leuk 
verhaal uit de buurt. Of een filmpje of een foto van iets wat gebeurt 
in het centrum of de Benedenstad. Wie tweedehands spullen wil 
verkopen, zet gratis een prikbordadvertentie.

Elke dag staat er wel een vers bericht op de website met nuttige en 
leuke informatie. Bewoners en ondernemers kunnen iets plaatsen en 
de redactie van Mijnmariken zet er zelf ook vaak wat op: bijvoorbeeld 
als de gemeente nieuws heeft over parkeren of over zorg en welzijn, 
of als er weer een festival of evenement aankomt. 
Wie precies wil volgen wat er bijgeplaatst wordt, kan zich aanmelden voor 
de buurtmail, waarin alle nieuwe berichten en verhalen op een rij staan. 

VERBONDEN MET DE BUURT
De redactie bestaat uit vrijwilligers die zelf ook in het centrum of de 
Benedenstad wonen en die het leuk vinden om mee te helpen aan 
een prettige, veilige buurt. Ze heten ook wel buurtverbinders: via 
Mijnmariken komen mensen makkelijker met elkaar in contact en 
weten ze nog beter wat er allemaal speelt rondom hun huis of bedrijf. 
De redactieleden van Mijnmariken kunnen altijd helpen om iets op 
de site te plaatsen. Ze zitten ook in de redactie van het papieren blad 
Mariken. Er wordt veel samengewerkt tussen de site en het blad. 
Op de site Mijnmariken staan ook alle oude nummers van het blad 
Mariken in digitale vorm. Nieuwe redactieleden voor de site en voor 
het blad zijn welkom!

Wilt u ook iets op het buurtplatform plaatsen? 
Ga naar www.mijnmariken.nl en klik op ‘Schrijf je in’. 

Mijnmariken zit ook op Facebook (www.facebook.com/mijnmariken) 
en Twitter (@mijnmariken).

Tekst: Lucy Holl

VOOR BEWONERS EN ONDERNEMERS 
ZAL BEN OM DE WEEK OP WOENSDAG 
SPREEKUUR HOUDEN
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Op 10 juni in de ochtend mocht ondergetekende getuige zijn van 
een vrolijke uitvoering door een uitbundige groep ‘oude’ meisjes 
van de Jazzgymnastiekgroep. De uitvoering wordt al enkele jaren 
aan het einde van het seizoen gegeven door de Jazzgymnastiek-
groep in de sportzaal onder de Sint Steven aan de Smidstraat. 
Publiek is van harte welkom en was die ochtend volop aanwezig.
Veel dames die Sara lang geleden al hebben gezien, een enkel 
manspersoon en een aantal trotse familieleden zitten op de 
sportzaalbankjes in spanning te wachten op wat komen gaat.
Er volgt een wervelende show waarin diverse dansen aan het pu-
bliek worden getoond. De muziek is sprankelend en doorspekt 
met Zuid-Amerikaanse ritmes. Je wordt er vrolijk van en gaat 
verlangen naar tropische stranden en een cocktailtje.

I love him uit Sister Act, A night like this van Caro Emerald, O-Zone met 
numa numa (beter bekend als Maria hé, Maria ha, ha) en ook de Kame-
roense zanger Wes Madiko komt langs met Alane.
Tussendoor worden er doedansen gedaan waarbij de toeschouwers als 
ze willen mee kunnen doen. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Een 
man mengt zich moedig tussen het vrouwvolk. Het moet gezegd wor-
den: hij weert zich kranig en doet verwoede pogingen zich met de mei-
den te meten.
Het geoefende oog kan zien dat tussen de deelnemers een paar dames 
zijn, die als jong meisje hebben gedanst. Nog altijd hebben zij de gracieuze 
houding van een balletmeisje en zie je achter de tekenen van ouderdom 
een knappe verschijning zitten, die nog jong en levendig is van binnen.
Navraag leert dat de oudste deelnemer ver over de tachtig is en de 

meesten 65+. Een heerlijke manier om lekker bezig te zijn met je lijf en 
met muziek. Voor de pauze volgt nog ter afwisseling een enerverende 
cheerleader-voorstelling met linten, gevolgd door een applaus van alle 
gasten. Alles is door een uit Australië overgekomen dochter van een 
deelnemer op de foto gezet. Jammer dat we die niet te zien krijgen.

Het uiteindelijke doel van de uitvoering is dan ook om de toeschou-
wers enthousiast te krijgen en te bewegen om lid te worden van de 
Jazzgymnastiekgroep.
Er is een groep die iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 09.45 les 
heeft en daarna koffie met elkaar drinkt onder de Sint Steven. De 
tweede groep is van 10.00 tot 10.45 en drinkt daarna koffie. Dat kof-
fiedrinken is overigens geen verplichting, maar wel erg gezellig om 
even na te babbelen en uitstekend voor je sociale contacten.
De lessen zijn van sportservice Nijmegen onder de bezielende leiding 
van gediplomeerd sportdocente Elly van Alphen. Je hoeft niet super-
lenig te zijn, als je maar plezier hebt in datgene wat je doet. Mocht je 
interesse hebben kom dan twee keer meedoen en beslis dan of je lid 
wordt.
Bewegen is voor ieder mens belangrijk. Dat geldt zeker voor senioren 
en ouderen. Naast het feit dat voldoende bewegen positieve nevenef-
fecten heeft, is het vooral erg plezierig en leuk om te doen. 
Het is nu de herfst en de donkere en kille maanden staan weer voor ons. 
Warme ritmes zijn dus van harte welkom. Geef passie aan je leven en 
geef je op, dames en heren. Een tropische winter straalt u tegemoet. 

Tekst: Anneke Arzbach      Foto: Jazzgymnastiekgroep     Fotoberwerking: STUDIO 0404

EEN KIJKJE BIJ 
JAZZGYMNASTIEK

De Jazzgymnastiekgroep
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EEN KLEURRIJK
FIGUUR

Tana voor zijn schilderij van Plein 1944

 Kunstenaar Tana
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Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom) 

Schaamte
  
De werkdag werd door een afscheidsreceptie 
nog langer. Halverwege mijn tweede Leffe 
Blond herinnerde ik me dat er niemand thuis 
was en dat de hond uitgelaten moest worden. 
Op de fiets dacht ik aan onze Jazz die zes uur 
lang in zijn bench bleef. In mijn gedachten 
verschenen vele verwaarloosde honden die 
je in verre landen ziet. Ik voelde me schuldig. 
Na een uitgebreide hartelijke begroeting, zijn 
we kwispelend naar buiten gestormd. Op de 
hoek van de straat zagen we onze buurvrouw, 
die een paar huizen verder in de straat woont, 
de auto van haar man poetsen. Ons teckeltje 
vindt zij leuk. 

‘Aardig dat u de auto van meneer poetst! Ik 
heb hem al een tijdje niet gezien. Hoe gaat 
het met hem?’ Haar gezicht vertrok. Zij bleef 
verder poetsen. Aan de rommel om de auto 
heen was duidelijk dat de auto al heel lang stil 
stond. 

Met een brok in haar keel zei ze: ‘Joep is in 
februari overleden.’ 

Alles wat ik daarna aan haar gezegd heb, 
heeft geen enkele betekenis. Feit is dat ik pas 
in september hoor, dat mijn buurman in fe-
bruari al doodging. Dat ik nu, pas na elf jaar 
weet dat de man, die mij bij elke ontmoeting 
een gevoel van welkom zijn gaf, Joep heette. 
De man die mij eens liet zien hoe je een merel 
tam kan maken. De man die op zaterdagoch-
tenden warm brood voor zijn vrouw bracht, 
heeft haar achtergelaten. Wellicht overgelaten 
aan de wereld van de eenzame ouderen. 

Al die maanden had ik de mond vol over de 
mensenrechten en rechtvaardigheid elders, 
terwijl de vrouw van Joep op zaterdagen om 
het brood dat hij niet meer bracht treurde.
Het gevoel van schaamte bracht mij naar het 
bos, het stille Vogelzang. Zelfs de hond kwis-
pelde niet meer. 

Qader Shafiq

Voor de oorlog

2014

Kelfkensbos

Het Kelfkensbos is een van de vele plekken in Nijmegen waar de bebouwing de oorlog 
niet heeft overleefd. Op de zwart-witfoto is de vooroorlogse bebouwing te zien. Op de 
kleurenfoto staat de nieuwbouw uit de jaren vijftig. In het rechtse pand, op de hoek met de 
Hertogstraat, zit tegenwoordig Hotel Credible.

Tekst: René van Berlo  

Zwart-witfoto: Regionaal Archief Nijmegen

Kleurenfoto: Gerie Sandmann

VROEGER EN NU
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Wie: Marijn van Gelder, marketingcoördinator bij F&L Publishing 
in Dukenburg, uitgever van publiekstijdschriften over onder meer 
koken, fotografie, auto’s en computers.
Woont in de: Houtstraat  
Staat op thuisafgehaald.nl sinds: twee jaar
Recent aangeboden: blueberry cheesecake
Vast op haar menukaart: Groentelasagne, verse tomatensoep, 
chocolademousse, Italiaanse jamtaart

Hoe is het zo begonnen?
‘Ik las ergens iets over Thuisafgehaald.nl. Ik meldde me aan op de site en 
haalde zelf iets af in Lindenholt waar ik toen woonde. Dat was zo’n leuke 
ervaring, ik was meteen verkocht. De mevrouw bij wie ik kwam, had een 
heerlijk geitenkaastaartje gemaakt, met een klein zakje komkommersalade 
erbij, een bonbonnetje voor bij de koffie en een briefje dat ik volgende keer 
iets voor de helft van de prijs kon ophalen. Het gaf zo’n goed gevoel. Dit 
wil ik ook, dacht ik. Het hele concept van delen in de wijk vind ik boeiend. 
Ik doe bijvoorbeeld ook mee met SnappCar om makkelijk elkaars auto te 
lenen.

En waar begon je mee als thuiskok?
‘De mevrouw van het geitenkaastaartje vertelde me dat ze nooit 
erwtensoep at, omdat de rest van het gezin dat niet lustte. Mijn eerste 
aanbod was daarom een pan erwtensoep. Ik heb altijd stapels ideeën 
voor gerechten liggen. Op mijn werk krijg ik allerlei culinaire bladen op 
mijn bureau en zie heerlijke recepten die ik ook wil maken.’ 

Doe je extra je best op het koken?
‘Ja, als ik voor anderen kook, ben ik echt met mijn aandacht bij het eten. 
Als ik voor mezelf alleen iets maak, sta ik weleens tussendoor te strijken 
of mijn mail te checken totdat ik ruik dat er bijna wat aanbrandt… Ik vraag 
mensen van te voren of ze hun eten warm of koud willen meenemen en 
heb speciale bekertjes en bakjes aangeschaft, mochten ze zelf niets bij 
zich hebben.
Ik neem mensen altijd mee naar de keuken. Ik vind het belangrijk dat ze 
zien dat ik hygiënisch werk en dat het geen puinhoop is. Dat heb ik aan 
mijn opleiding Voeding en Management overgehouden.’ 

Wat kenmerkt je eten?
‘Ik bied twee uitersten aan, bedenk ik nu: zoete, calorierijke lekkernijen 
en extra gezond eten met veel groenten en niet te veel vet. Ik wil dat 
anderen lekker en goed eten.’

Heb je vaste ‘klanten’?
‘Nog niet, ik woon pas drie maanden in het stadscentrum. Dat bevalt 
heel goed: het is levendig en bruisend. Ik denk dat hier zeker plek is 
voor thuiskoks, met relatief veel alleenstaanden in de wijk. Het moet 
bij mensen in het systeem komen dat ze bij elkaar gezonde maaltijden 
kunnen afhalen. Misschien is het een idee om foto’s van de koks in hun 
keukens op de Thuisafgehaald-site te zetten, zodat mensen vertrouwen 
krijgen in de aanbieders.’

En waar ga je heen als je uit eet in Nijmegen?
‘Ik wil altijd zo veel mogelijk nieuwe restaurants uitproberen. Ik eet graag 
bij Tjeerz in de Van Welderenstraat. Het menu is verrassend, het eten is 
verfijnd en ze hebben heerlijke wijnen.’ 

Nog iets leuks meegemaakt?
‘Ik heb me nu ook ingeschreven voor een extra service van Thuisafgehaald. 
Mensen die zelf niet mobiel zijn, kunnen het eten laten brengen door de 
thuiskok. Het lijkt me leuk om bijvoorbeeld elke dinsdag te zorgen dat een 
oudere uit de buurt een maaltijd krijgt. Ook heb ik mij aangemeld voor 
het verzorgen van de DEELlunch tijdens de DEELmarkt op 11 oktober 
in DroomVillaLUX. Het is de bedoeling dat een aantal thuiskoks de lunch 
gaat verzorgen om vervolgens de bezoekers te enthousiasmeren voor 
Thuisafgehaald.nl. ‘ 

Tekst: Lucy Holl

Foto: Gerie Sandmann

THUISKOK MARIJN VAN GELDER:

‘IK HEB ALTIJD STAPELS 
IDEEËN VOOR GERECHTEN 
LIGGEN’

Marijn biedt haar 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. 

Marijn van Gelder
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RINGSTRATEN

NIEUW IN DE 
RINGSTRATEN
Sinds eind augustus is Alexander 
de Vries, herenmode, geopend op 
de hoek van de Van Welderenstraat/
Van Broeckhuijsenstraat. Een mooie 
aanwinst voor het hoekje dat inmiddels 

al te boek staat als het nieuwe ‘mo-
de-kwartier’ van de stad.
In de Hezelstraten zijn ook wat nieu-
we ondernemers aan de slag gegaan. 
Zo is er per 1 september een nieuwe 
kapperszaak geopend en half septem-
ber heeft ‘Ieder zijn vak’ haar deuren 
geopend. Hier kunnen particulieren 
en bedrijven per vierkante meter 
ruimte huren en spullen verkopen aan 
consumenten.
Waar tot voor kort nog de mooie pia-
no’s van Bueters stonden uitgestald, 
hebben de Pizzabakkers een originele 
houtovenpizzeria geopend. Let op, hier 
geldt: Pin Only, je kunt hier uitsluitend 
met Pin of creditcard betalen!
Met de komst van de Pizzabakkers is 
de variatie op eetgebied weer verder 
toegenomen en laat Kelfkensbos zien 
de eethoek van Nijmegen te zijn.

Per 1 oktober is op de hoek van de 
Nieuwe Markt/Hezelstraat barbier en 
mannenzaak ‘Nozems 6511’ geopend. 
In deze zaak kan men zich ouderwets en 
in style laten scheren en knippen in een 
jaren 50-60 stijl.

In de Van Welderenstraat is verder een 
nieuwe dansschool geopend. Deze zit 
in het pand waar voorheen reisbureau 
Thomas Cook was gevestigd.
Naast deze nieuwe zaken is er ook 
een verhuizing geweest. Zo is de 
Museumwinkel, eveneens in de Van 
Welderenstraat, twee deuren opgescho-
ven en heeft daarmee haar winkelop-
pervlak aanzienlijk vergroot. Nu dus 
nog ruimer genieten van al het moois 
dat Erwin van Zoelen maakt.

EVENEMENTEN
Natuurlijk is er eind oktober weer van 
alles te doen rondom Halloween. Voor 
de mooiste outfits bent u al jaren lang 
aan het goede adres bij Puck’s Party 
Shop in de Van Welderenstraat. 
En in november staat Sinterklaas weer 
voor de deur. De Federatie Ringstraten 
hoopt dat de Goedheiligman ook dit 
jaar weer zijn trouwe Zwarte Pieten in 
groten getale meeneemt!

Tot slot wordt er momenteel hard ge-
werkt aan een nieuw evenement in het 
kader van de Mariken Winterfeesten.
Op zaterdag 20 december is er markt 
in de Van Welderenstraat en in de Van 
Broeckhuijsenstraat, met eten, drinken 
en brocante. Houdt u de media goed 
in de gaten, dit belooft een wild feestje 
te worden, met vuurkorven op straat 
voor de nodige warmte!
Wilt u graag een stand en dus deelne-
men aan deze markt? Dan kunt u zich 
aanmelden bij Harrie de Jonge van 
de Heeren Wonen via Marikendoet@
hotmail.com of vraag naar aan-
vullende informatie. Er is ook een 
Facebookpagina: www.facebook.com/
Marikendoetwildenbrocante
December belooft dus zeker in de 
Van Broeckhuijsenstraat en de Van 
Welderenstraat een groot feest te 
worden!

Tot zover het Ringstratennieuws. De 
Ringstratenondernemers wensen u 
alvast een mooi najaar toe! 

NAJAAR IN DE 
RINGSTRATEN
Oktober, de zomer is nu echt voorbij, 
het wordt steeds vroeger donker. 
Gelukkig maken de ondernemers in 
de Ringstraten het altijd weer gezellig 
en zorgen ze dat er volop activiteit is 
in de gezelligste winkelstraten van de 
stad. 
Het is nog maar drie weken geleden 
dat de hele stad in het teken stond 
van The Big Draw, het creatieve 
tekenfestival uit Groot Brittannië, dit 
jaar voor het eerst in Nederland. Er 
is volop getekend en zeker in de Van 
Welderenstraat is veel creativiteit naar 
voren gekomen. Naast stoepkrijten 
hadden de ondernemers tassen voor 
hun klanten die naar eigen inzicht met 
stiften, potloden of verf te decore-
ren waren. De mooiste exemplaren 
wonnen prachtige prijzen en wellicht 
heeft u naderhand zelf een dergelijk 
kunstwerk mogen ontvangen bij uw 
aankopen in de Van Welderenstraat!
Al met al een top-evenement en we 
hopen dat het ook volgend jaar weer 
een groot succes wordt, in nog meer 
Ringstraten!

Het laatste weekend van augustus 
stond natuurlijk weer in het teken van 
de Gebroeders van Limburg. Dit jaar-
lijks terugkerend festival heeft weer 
meer bezoekers getrokken dan vorige 
jaren 8800 betalende bezoekers, een 
verdubbeling ten opzichte van 2013. 
De locatie was dit keer gecentreerd 
op: Kelfkensbos, Valkhofpark en 
Hunnerpark. Er waren meer reenac-
ters, meer kramen en meer activitei-
ten. Helaas heeft het weer dit jaar niet 
echt mee gezeten, maar het enthousi-
asme van de deelnemers was er niet 
minder om. 
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HET LEVEN IS ALS 
EEN KERMIS
Als kleine jongen liep ik vroeger over de 
kermis. Onder de indruk van alle lampjes, 
geluidjes en de draaiende machines. Met 
als hoogtepunt natuurlijk een rondje in de 
draaimolen. Links van me een enorm var-
ken, rechts van me een paard dat gek ge-
noeg altijd haar linkerbeen omhoog hield 
alsof het in een constante draf wilde lopen. 
Voor me een brandweerwagen, daarnaast 
een arrenslee. Er was een schiettent en als 
het meezat kon je de sterkste man ter we-
reld zien. Dit draag ik altijd met me mee.

Afgelopen weken schoten mij die jeugd-
herinneringen weer door het hoofd. Er was 
nog geen kermis, maar toch. Ik werd verrast 
door niet-alledaagse vertoningen in de bin-
nenstad.
Tijdens de introductie van de Hogeschool 
Arnhem/Nijmegen en de RU zag ik twee 
levensgrote bananen. Twee gele, compleet 
met steel. Volwassen bananen. Ze waren 
zelfs in staat om met mij een gesprek aan 
te knopen en vertelden me dat ze verpleeg-
kunde gingen studeren. Ik kon een kleine 
glimlach niet onderdrukken.
Achter de bananen zag ik in de gauwigheid 
ook een Hiawatha-indiaantje en in de ver-
te zag ik de bekende strijder Attila de Hun. 
Onze toekomstige verpleegkundigen!
Ik was gerustgesteld, verpleegkundigen die 
creatief zijn, durven, communiceren en zich 
anders willen opstellen. Ik dacht even aan 
de onlangs overleden acteur Robin Wil-
liams, die in een film CliniClown speelde en 
ik dacht aan mijn toekomst. 
Als ik ooit verzorging nodig heb, als er dan 
een verpleegkundige aan mijn bed komt, 
als ik dan glimlach, dan denk ik waarschijn-
lijk aan de kermis, je moet het willen zien.

William Nijland

William Nijland 
Wijkagent Nijmegen-Centrum      
 (Foto: Peter de Jong)

De Pizza Bakkers

Dansschool Studio 113Nozems 6511

Alexander de Vries herenmode
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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. 

OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Dit zijn toch best zaken om trots op te zijn! Helaas moeten we ook 
constateren dat het enthousiasme van zowel het bestuur als de actieve 
bewoners behoorlijk is afgenomen. Het dagelijks bestuur bestaat mo-
menteel nog maar uit twee actieve leden.
Daarom een oproep: wie wil ons ondersteunen? We zoeken een secre-
taris en een voorzitter. Denk nu niet dat je hier wekelijks mee belast 
gaat worden, we komen vier keer per jaar bij elkaar. De vaste activitei-
ten zijn in maart het evenement NL Doet en in september de Burendag, 
beide landelijke acties van het Oranjefonds.
Als er weer meer animo ontstaat, kunnen er natuurlijk weer meer acti-
viteiten ontplooid worden.
Wil je meer weten? Bel even met Els Stouthamer, tel. 06-18473689. Of 
mail: info@elsstouthamer.nl 
Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Onze buurtvereniging Bataafs Kwartaal is opgericht 
op 25 januari 2006. Dit jaar bestaan wij dus ruim acht 
jaar! Wat hebben we allemaal in die afgelopen jaren 
met elkaar georganiseerd en bereikt?

Bijvoorbeeld:
•  Plantenbakken op Kelfkenbos vanaf 2006 t/m 2012 

geplaatst en onderhouden
• Jaarlijkse barbecues
• Nieuwjaarsborrel
•  Themabijeenkomsten, diverse workshops
•  Uitstapjes naar onder meer het museum,  

Regionaal Archief, Archeologie etc.
• Ommetje gemaakt
• Vier daagse Roze-woensdag-borrels
• Taart- en saladewedstrijden
• Het Bataafs Preuvenement
•  Uitstapjes met senioren die niet meer op eigen  

gelegenheid de deur uitkomen
• Ons eigen buurtbier: Het Bataafje
•  Ons eigen buurtblad: Bataafs Kwartaal (inmiddels 

opgenomen in Mariken)
•  Onze eigen website: www.leveninhetbataafskwartier.nl  

(inmiddels opgeheven)

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze buurt bij:
•  De gemeente over onder meer het parkeerbeleid
•  ACBN/gemeente m.b.t. het  integraal vierdaagse- 

overleg
• Contact met onze wijkagenten
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Stichting Benedenstad Nijmegen is een initiatief van Jo Janssen van Gewoon 
Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij wil bewoners in woonzorgcentra, 
personen die gebruik maken van de dagopvang of andere senioren uit instellingen 
een compleet verzorgd dagje uit met de zonnetrein aanbieden.

De Museumzonnetrein rijdt uitsluitend in Nijmegen. De trein garandeert kleinschalige en 
persoonlijke begeleiding door vrijwilligers. Senioren die extra begeleiding nodig hebben, 
kunnen ook juist van het arrangement gebruik maken. De begeleiding bestaat uit vrijwil-
ligers van onder meer de Zonnebloem, Nijmeegs Gilde, Vrijwilligerscentrale, SWON en 
Stichting Benedenstad Nijmegen.

Stichting Benedenstad Nijmegen heeft al vier jaar ervaring met ritjes voor senioren in 
Nijmegen. Deze tripjes bestaan uit een dagdeel met een rondrit met de zonnetrein langs 
de historische plekjes van Nijmegen en tussendoor een koffiestop. Het arrangement met 
de Museumzonnetrein zorgt ervoor dat de senioren een hele dag compleet uit zijn.

Museumzonnetrein 2015
De Tweede Wereldoorlog staat dit jaar en volgend jaar (70 jaar na het einde) volop in de 
belangstelling. Zo is er in Nijmegen-centrum een speciale Brandhaarden Bombardement-
route ontwikkeld en heeft Museum Het Valkhof vanaf september tot februari 2015 de 
tentoonstelling ‘Ontmoetingen in Oorlogstijd’. Stichting Benedenstad Nijmegen wil deze 
route (gedeeltelijk) met de Zonnetrein afleggen, speciaal voor senioren die slecht ter 
been zijn en zonder hulp deze wandeling niet kunnen maken. 

Hoe kunt u hieraan mee doen?
Dit dagarrangement kunt u reserveren via: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. 
Het maximum aantal deelnemers is 20 (incl. vrijwilligers en 1 persoon coördinatie van 
Stichting Benedenstad Nijmegen). U moet zich aanmelden per groep! De eigen bijdrage 
is € 150,00 (incl. vervoer met de zonnetrein, koffie en gebak, lunch, entree Museum het 

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

SB Huize Rosa bij Museum het Valkhof

Valkhof, rondleiding en uitleg gids van het 
Nijmeegse Gilde. Om 10.00 uur halen wij 
u op, rond 15.30 uur bent u weer terug op 
uw locatie.

Over de route 
Bregje en Rob Jaspers namen samen 
het initiatief om de Route Brandhaarden 
Bombardement Nijmegen op te zetten. Op 
22 februari 2014 was het 70 jaar geleden 
dat dit bombardement het stadscentrum 
van Nijmegen in een klap enorme schade 
toebracht. Met het Gilde Nijmegen is een 
wandeling samengesteld van 4,4 km. In 
het routeboekje wordt op 22 plekken stil-
gestaan bij (persoonlijke) verhalen en ge-
beurtenissen op die alles verwoestende 
dag. Tot en met 22 februari 2015 is boven-
dien de tentoonstelling ‘Ontmoetingen in 
Oorlogstijd’ in Museum Het Valkhof. Er zijn 
drie belangrijke lijnen: de grote gebeurte-
nissen uit de wereldoorlog, gegevens uit 
de regio en, als derde, teksten, foto’s en 
bewegend beeld van en over Nijmegen in 
de oorlog. 

Tekst en foto: Els Stouthamer
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