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Herstel

In de vorige Mariken stond een storende fout in het interview met Coen Burgers van 
COEF. In de eerste kolom van het artikel is ten onrechte een alinea verschenen uit 
een ander, eerder geplaatst interview in Mariken. Het gaat om de passage  
‘Zo heeft haar talent’ tot en met ‘in dienst te stellen’. De rest van het artikel klopt. 
Onze excuses aan Coen Burgers en Annemarie Smeets, de schrijfster van het artikel.

De redactie 

VerkrijgbaarHeid Mariken

Mariken wordt huis-aan-huis verspreid 
in centrum en Benedenstad, behalve 
bij adressen met een nee-nee-
sticker. Daarnaast is het blad gratis 
verkrijgbaar bij:

Bibliotheek Mariënburg | Balie 
Stadhuis | Balie Stadswinkel | Albert 
Heijn, Van Schevichavenstraat | 
Spar, Lange Hezelstraat | Buurthuis 
‘t Oude Weeshuis, Papengas | 
Activiteitencentrum Doddendaal | 
Coop Molenstraat | Coop Molenpoort  
| Bakkerij de Bie, Lange Hezelstraat 
| Koffiehuis de Heerlijckheid, Stikke 
Hezelstraat | Kiosk Hunnerpark.

De redactie

(Foto: Gerie Sandmann)
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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

Grotestraat

Grotestraat
We zitten in de keuken bij Agnes Smit, samen met Elly van Asten 
en Jan Janssen. Alle drie maken ze deel uit van de bewonerscom-
missie van de Grotestraat. Agnes is 49 jaar, komt uit Eindhoven, 
studeerde onder andere op Tehatex en kwam met Joep in 1986 
naar de Grotestraat. Ze hebben drie kinderen waarvan er eentje 
op zichzelf ook in de straat woont, boven café Lenthe. Jan Janssen 
is 64 jaar, geboren Onder de Bogen in de Geraniumstraat, waar 
hij woonde met elf broers en zussen. ‘Met mijn zeven broers lag 
ik in twee tweepersoonsbedden; ik lig nu nog altijd op het randje 
van het bed.’ Met Tilly, zijn vrouw, heeft hij vier kinderen en na 
even in de Benedenstad gewoond te hebben, trok het gezin naar de 
Rivierstraat in het Waterkwartier. Tilly kon daar niet aarden en in 
goed overleg met Portaal konden ze in 1996 naar de Grotestraat. 
Elly van Asten is 52 jaar, geboren in Den Bosch, verhuisde op haar 
negende naar Beek, trouwde, kreeg drie dochters, en na de schei-
ding kwam ze via woningruil hier in de straat terecht. Mijn eerste 
contact in de straat was met Jan. Hij waarschuwde me: “Denk 
erom meisje, hou je hand op de knip, want er zijn veel verleidin-
gen in de stad.” Nog steeds een gouden tip!’

pIERsON
Ze wonen alle drie aan de rechterkant, ongeveer halverwege, als je 
met je gezicht naar de Waal staat. Agnes: ‘Opvallend is dat mensen die 
aan dezelfde kant van de straat wonen meer met elkaar optrekken. Ik 
kan me herinneren dat ten tijde van de kraakacties in de Piersonstraat 
in 1981 men hier aan het bouwen was.’ Jan: ‘Vóór die tijd was het 
vooral kaal en kon je er parkeren her en der. Toen de vader van Thom 
de Graaf hier burgemeester was, heeft hij de hele binnenstad bewust 
laten verloederen, daarom was ik ook voor die kraakacties en ging ik 
met mijn kinderen toentertijd elke dag voor, op en achter de barrica-
den bij de Piersonstraat kijken en bij demonstraties de mensen aan-
moedigen.’ Ook Agnes heeft strijdbare herinneringen aan die tijd.

De huizen kennen een bijzondere indeling. Op de begane grond aan de 
voorkant de keuken, en daarachter de berging. De woonkamer bevindt 
zich op de eerste verdieping en de drie slaapkamers op de tweede 
en derde verdieping. Agnes: ‘Wij hebben aan de voorkant een extra 
slaapkamer gemaakt. Het zijn vier verdiepingen, 39 treden, je moet 
hier niks krijgen, met al die trappen. Het zijn hoge huizen en bij brand 
kun je nauwelijks ergens heen, dat is best eng. Ik heb bij mijn bed een 
lang touw klaarliggen, je weet maar nooit. Ik denk dat er voor studen-
tenhuizen strengere brandveiligheidseisen gelden.’ Elly: ‘Ik vind de 
indeling van het huis prettig. Overdag zit je toch vooral in de keuken 
en ’s avonds in de woonkamer, een verdieping hoger. De achterdeur 
moet dan wel op slot, je woont hier niet in een dorp.’
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Het zijn huurhuizen van Portaal en de huur 
gaat richting de 600 euro. Jan: ‘Ik vraag me 
wel eens af waar het gaat eindigen, want voor 
een nieuwkomer is de huur nog hoger. Aan de 
Muchterstraat en de Korenmarkt staan dezelf-
de huizen en die betalen ook al meer.’ 

spEELTUIN
Jan beheert op de universiteit de koffiehoek. 
Hij houdt van het leven in de stad, drukte om 
hem heen, maar is ook wel eens graag alleen. 
Dat kan hier. Jan: ‘In een volkswijk ben je 
nooit alleen, hier wel. We hebben bewust 
hiervoor gekozen.’ Agnes: ‘In de winter zie 
je geen kip hier. Mensen leven dan binnen. 
In de zomer en met name de kermis en de 
Vierdaagse, dat is een ander verhaal. Nu de 
boten weer aan kunnen meren, zal het sowie-
so wel weer drukker worden. Er komen dan 
grote groepen mensen voorbij, meest oude-
ren, die niet allemaal even vlot naar boven 
lopen. Qua geluid lijkt het net een zwerm 
bijen die voorbij zoemt.’ 

Er is nóg een verschil tussen de linker- en 
de rechterkant. Links heeft niet iedereen een 
achtertuintje en is het minder groen. Rechts 
lijkt een groene oase. Elly: ‘We hebben echt 
een campinggevoel in de zomer. We wonen 
dicht bij elkaar, maar niet op elkaars lip. 
Ondanks dat je midden in de stad woont, toch 
nog redelijk rustig. Je kunt er ’s avonds of 
’s nachts alleen niks laten staan, want dan is 
het de volgende dag weg.’ Agnes: ‘Iedereen 
kan hier achterom komen, je hebt er ook een 
speeltuin. Ik hoef je niet te vertellen wat hier 
allemaal gebeurt als het een beetje donker is. 
Dan kan het hier heel druk zijn. Ze gaan zelfs 
in je tuin zitten.’

Agnes: ‘Toen mijn kinderen aan het puberen 
waren, heb ik me wel eens afgevraagd of het 
wel verstandig was om hier te blijven, ook 
met al die coffeeshops in de buurt, maar och, 
er is nooit iets engs met mijn kinderen  
gebeurd, en verleidingen zijn er overal.’ 

OVERLAsT
Overlast van de kroegen is er zeker. Elly: 
‘Dat weet je van tevoren, dan moet je hier 
niet gaan wonen. Toch gebeuren er dingen 
die erg vervelend zijn door vooral het verniel-
zuchtige uitgaanspubliek. Vaak moeten auto’s 
het ontgelden. Spiegels worden afgebroken, 
ze lopen over de auto’s heen of ze worden 
simpel opengebroken. Er wordt in portieken 
geplast, gekotst, ze slapen er hun roes uit, 
of ze gooien friet tegen de ramen, eigenlijk 
kijken we nergens meer van op.’ Agnes: ‘Als 
ik in bed lig, hoor ik de beats van bepaalde 
kroegen hier. De straat functioneert als een 
klankkast, omdat de huizen zo hoog zijn. 
Daar word je wel eens wakker van.’ Alle drie 
zitten ze in het bewonersoverleg dat gaat 
kijken of er in overleg met de cafés iets aan 
de overlast te doen is. In Wintersoord zijn om 
diezelfde reden kroegen gesloten en dat pu-
bliek gaat voor een deel nu in de Grotestraat 
uit. 

Zelf zijn het geen echte kroegtijgers meer, 
Jan al helemaal niet. Elly: ‘Vroeger ging 
ik wel eens naar de Mythe, daar kon je als 
vrouw tenminste rustig dansen. Daar zit nu 
Gekke Gerritje, maar het meest kwam ik in de 
Nieuwe Maan, met Marian achter de tap.

Vlnr: Elly van Asten, Jan Janssen en Agnes smit

Nijmeegs Jopie >>
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Rian schuurmans

CAFé METs
Van de zeven kroegen die de Grotestraat rijk 
is, gingen we even kijken bij café Mets. Al 
meer dan 25 jaar een begrip in de stad en 
sinds 2005 gerund door Rian Schuurmans en 
Rian van Aar. We spraken met de eerste: ‘De 
kroeg is ooit opgezet door Hans en Marij. 
Die laatste begon met restaurant Koks en 
Ko, Hans was al eerder gestopt. Vanwege het 
roze randje kwamen we als klant hier al. We 
begonnen een eigen eetcafé in Oss, maar we 
misten Nijmegen. Toen we de tip kregen dat 
Mets te koop was, hoefden we niet lang na te 
denken. We huren het hier, alleen de begane 
grond, want boven heeft Atlanta kantoorruim-
te en hotelkamers en hieronder zit de keuken 
van Atlanta. Een biertank hebben we hier dus 
niet, we werken alleen met fusten. Een café 
met een roze randje, maar natuurlijk is ieder-
een welkom, als je maar open minded bent 
en respect toont voor de andere klanten, want 
iedereen moet zich hier vrij en veilig kun-
nen voelen. Het is een uitgaansstraat, dat er 
wel eens agressie is, kun je niet voorkomen. 
Een enkele keer, rond sluitingstijd, hangt er 
wel eens dreigend sfeertje, dan sturen we de 
mensen niet de straat op. Sinds ongeveer een 
jaar is er elke maand overleg met de andere 
kroegen. Dan komen overlastproblemen ook 
aan de orde. Een aantal dagen per jaar orga-
niseren we gezamenlijk evenementen, zoals 
op Koningsdag, het Oktoberfest of met de 

Vierdaagse. Het Roze Mei(straat)feest doen we alleen, maar de andere kroegen haken daar wel 
roze op in.’

Links van café Mets zit café Lenthe, sommigen kennen het misschien nog als de Malando Bar 
of Bertje, een paar studentendisputen hebben er nu hun thuis gevonden. Rechts van Mets zit 
Dollars, vroeger GS9 – Grotestraat 9 - een écht hardrockcafé, nu onderscheidt de kroeg zich 
met heel veel live muziek, daarnaast zit Extase. Je bent geen Nijmegenaar als je nog nooit in 
Extase bent geweest. Altijd populair geweest onder Antillianen, hippies, blowers en ieder die 
zich daar mee verwant voelde en waar het vooral in de kelder met het middeleeuwse gewelf  
gebeurt. Een paar deuren verder vinden we cocktailbar Mambo. Van dezelfde eigenaar als 
snackbar King Döner er tegenover. Aan de rechterkant vinden we ook nog café de Fiets, al 
meer dan 30 jaar, en dat is véél ouder dan het publiek wat de kroeg tegenwoordig trekt. Tot slot 
stadscafé TouT van D66-raadslid Kristie Lamers op de plek waar eerder de Nieuwe Maan zat 
en daarvóór de Brasserie. Voor een aantal politieke partijen hun thuisbasis en de lokale radio-
zender Nijmegen1 wil er wel eens live uitzenden. 

KARL MARx
Natuurlijk mag nummer 33, het geboortehuis van Henriette Presburg, de moeder van Karl 
Marx, niet onvermeld blijven. Het pand is in 1965 gesloopt, dus moeten we het doen met een 
gedenkplaat. De straat is geen winkelstraat, maar een van de bekendste winkels van de stad 
vind je op nummer 13: Nijmeegs Jopie.

De Grotestraat is een steile, smalle straat. Als er sneeuw ligt, moet je dáár in de binnenstad met 
je sleetje naar toe; op een fiets met ondeugdelijke remmen overmoedig naar beneden scheuren 
hebben sommigen mensen in het verleden met een nat pak moeten bekopen. Auto’s mogen er 
niet komen, maar vergeet de Dar het een keer af te sluiten, dan staat er in no time een file. Men 
woont er graag, want er is weinig verloop. Er staat een wachttijd van twintig jaar voor of je 
moet aan woningruil doen. Maar als je oud en gebrekkig bent, dan gaan de 39 treden - de  
architect was vast een liefhebber van Hitchcock - je een keer opbreken.  

Tekst: Michiel van de Loo

Foto’s 2014: Dave van Brenk
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Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in werking getreden. In het 
adressenregister dat deel uitmaakt van de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), 
staat de naam Grotestraat (openbare ruimte ID 0268300000001121). Als brondocument is 
het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 ingeschreven. Daarin komt de naam Grotestraat niet voor. 
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft in 1924 de naam Grootestraat vastgesteld.

De Groote Straat was al sinds 1399 onder deze naam bekend. Op de plattegrond van Van 
Suchtelen uit 1779 staat de naam Groote Straat (zonder lidwoord). Op de kaart van de kadastra-
le gemeente Nijmegen uit 1822 staat de naam De Groote Straat (met lidwoord). Op de eerste 
Wegenlegger 1859 staat de naam Grootestraat (Legger B, nr. 114), waarbij het lidwoord en de 
spatie zijn verdwenen.

Tot 9 juli 1924 bestond er verschil van mening over de juiste spelling van een aantal straatnamen. 
Nieuwe namen werden vanaf 1880 door de gemeenteraad vastgesteld, maar aan oudere namen 
lag geen formeel besluit ten grondslag. Om aan de bestaande verwarring een einde te maken 
heeft de gemeenteraad op 9 juli 1924 in één besluit 448 namen van straten, wegen en plei-
nen vastgesteld. In de lijst van namen staan de Grootegas, Groote Markt, Grootstalschelaan en 
Grootestraat (nr. 113 t/m 116). Alle overbodige lidwoorden zijn verdwenen. Bij de naam Groote 
Markt is de spatie gehandhaafd.

De Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal (Stb. 1947, H 52), leidde tot nieuwe ondui-
delijkheid over de spelling. Op 29 november 1946 namen B&W een besluit over de schrijfwijze 
van de onderschriften op de straatnaamborden. Op 3 december 1946 schreven zij aan de direc-
teur van Gemeentewerken: ‘Wij deelen U mede, dat wij hebben besloten de onderschriften op de 
straatnaamborden te stellen in de nieuwe spelling van de Nederlandsche taal.
U gelieve in de vervolge bij het vervaardigen van straatnaamborden, of bij het opnieuw schilde-
ren van bestaande borden met deze beslissing rekening te houden.’

In de loop van 1947 worden straatnamen in registers en overzichten van huisnummers steeds 
vaker geschreven volgens de nieuwe spellingregels. Uit niets blijkt dat B&W formeel hebben 
besloten de schrijfwijze van bestaande namen aan te passen aan de nieuwe wet. Desondanks 
verdwijnt de verdubbeling van de e en o in open lettergrepen en wordt de niet uitgesproken sch 
vervangen door een s. In totaal 70 straatnamen zijn stilzwijgend gewijzigd.
In mei 1948 wordt prof. dr. L.C. Michels (1887-1984), hoogleraar Nederlandse en Indo-
Germaanse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, alsnog om advies gevraagd over 
de schrijfwijze van straatnamen. In zijn reactie d.d. 20 mei 1948 schrijft hij dat de namen van 
straten, pleinen, lanen et cetera niet als aardrijkskundige namen behandeld worden:

‘Dit betekent dat daarop niet van toepassing 
is de overgangsbepaling l a), volgens welke 
Nederlandse aardrijkskundige namen voorlo-
pig ongewijzigd blijven. Men schrijft dus b.v. 
Grote Markt, Antwerpse Steenweg.’

Het taalkundige advies gaat voorbij aan het 
feit dat met de inwerkingtreding van Wet 
voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal 
de straatnamen die voor 1 mei 1947 door de 
gemeenteraad of B&W zijn vastgesteld, niet 
automatisch worden gewijzigd. Hiervoor is 
een formeel besluit van het gemeentebestuur 
vereist. B&W van Elst hebben een dergelijk 
besluit op 6 juli 1982 voor een aantal straatna-
men in Lent alsnog genomen.

Van de 70 straatnamen die in 1947 stilzwij-
gend werden aangepast, zijn 43 namen nader-
hand opnieuw vastgesteld of ingetrokken. In 
27 gevallen staat in de BAG een naam die niet 
overeenkomt met het geregistreerde brondo-
cument. Dat geldt ook voor de Grotestraat die 
volgens het meest actuele brondocument nog 
altijd Grootstraat heet.

Straatnaamgeving was in de periode 1933-
1950 gedelegeerd aan burgemeester en wet-
houders. B&W hadden in 1947 kunnen beslui-
ten de schrijfwijze uit 1924 te wijzigen, maar 
dan had dit besluit in 2009 als brondocument 
in het adressenregister ingeschreven moeten 
worden. Bij de invoering van de BAG is blijk-
baar niet gekeken naar de juiste schrijfwijze.

Administratieve nauwkeurigheid is een van 
de basisbeginselen van behoorlijk bestuur. 
Het zou een goede zaak zijn als de gemeen-
teraad de 27 namen waarvan de schrijfwijze 
in het adressenregister niet overeenstemt met 
het brondocument uit 1924 alsnog opnieuw 
zou vaststellen met terugwerkende kracht tot 
1 mei 1947.  

Tekst: Rob Essers  

Foto 1900: Regionaal Archief Nijmegen

Grotestraat in 1900

Michiel van de Loo en Rob Essers
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Sinds september van dit jaar is de Lange Hezelstraat een kapsa-
lon rijker: Fabio, vernoemd naar de trotse eigenaar Fabio Smitjes, 
die met zijn 22 jaar een van de jongste ondernemers is in de 
straat die bekend staat als de oudste winkelstraat van Nederland.

Fabio: ‘Ik ben opgegroeid om de hoek hier, en van jongs af aan was 
het een droom in deze straat iets te kunnen beginnen. Ik heb me er 
altijd thuis gevoeld; er hangt een vriendelijke en gemoedelijke sfeer en 
ik hoop daar met mijn kapperszaak iets aan toe te kunnen voegen. Ik 
zie de Lange Hezelstraat echt als mijn voortuin.’

De Lange Hezelstraat bleef nagenoeg gespaard bij het bombardement 
op de stad en de panden zijn bijna allemaal rijks- dan wel een gemeen-
telijk monument. Dat geldt ook voor nummer 19, en een fraaie kleu-
renfoto in de zaak herinnert aan de tijd dat de Lange Hezelstraat een 
van de belangrijkste winkelstraten in het land was. Het ondernemen, 
de schouders eronder zetten, lange(re) werktijden, het schrikt Fabio 
niet af, want hij is er min of meer mee opgegroeid. ‘Mijn ouders heb-
ben bijna hun hele leven in de horeca gewerkt, nu nog, en ze steunen 
me in alles.’

De ouders van Fabio, Jos en Patrizia, runnen niet geheel toevallig cafe-
taria Piccolino in dezelfde straat, twee deuren verder dan de kappers-
zaak. Jos: ‘Mijn vrouw komt uit Italië, samen met haar en een zwager 
zijn we in de jaren tachtig een horecazaak in Nijmegen begonnen. Die 
hebben we met heel veel plezier tien jaar gerund. Met twee opgroei-
ende kinderen werd het allemaal wat moeilijker. Ze kwamen altijd op 

de eerste plaats en dat viel moeilijk met elkaar te combineren. Toen 
de kinderen wat ouder waren, zijn we weer rond gaan kijken of er iets 
leuks vrij kwam. Bijna zes jaar geleden begonnen we met patathuisje 
Piccolino op nummer 23 en sindsdien bakken we hier verse zelfge-
maakte patat en zijn we weer terug in de horeca, dat bevalt ons toch 
het beste.’

Fabio volgde de kappersopleiding. ‘Ik vond het altijd al leuk om met 
kapsels bezig te zijn en toen ik een beroepskeuze moest maken, heb 
ik daar niet lang over na hoeven denken. Ik zat er wel als enige jongen 
tussen twaalf meiden, maar die aandacht beviel me wel haha. Daarna 
heb ik bij een aantal kapperszaken ervaring opgedaan, ook heb ik met 
veel verschillende haarsoorten gewerkt. Knippen is echt een grote 
hobby van me en gelukkig heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen 
maken!’

Fabio is deels van Italiaanse afkomst en ook in de stijlvol ingerichte 
kapsalon met in het bovenlicht zes fraaie glas-in-lood vensters vind je 
subtiele verwijzingen naar Italië, naast een portret van Martin Luther 
King, voor wie Fabio een diepe bewondering voor koestert. 

‘Je kunt hier zó naar binnen lopen. De koffie staat klaar en een af-
spraak is niet nodig, zes dagen in de week van maandag tot en met 
zaterdag van 09.30 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag sluit ik om 19.00 uur 
en voor maar 15 euro lopen de signori er weer pico bello bij!’ 

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

HERENKApsALON 
Fabio smitjes in en voor de kapsalon

FABIO
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Het artikel in de vorige Mariken sloot af 
met de verwijzing naar een filmpje over 
onze ‘altijd enthousiaste dierenverzor-
gers’. En omdat de dierenverzorgers toch 
de motor zijn waardoor alles draait dit 
keer nog wat informatie over wat zij zoal 
doen om de dieren goed te verzorgen.

Elk eerste weekend van de maand, afwis-
selend zaterdag en zondag, is een groep 
dierenverzorgers aanwezig in het park (zie 
foto van zondag 5 oktober). Op zo’n dag 
wordt aandacht geschonken aan de extra 
klusjes. Zoals bijvoorbeeld de speciale ver-
zorging die onze vrij grote groep pluimvee 
vereist. Zowel de kippen als de pauwen 
krijgen snel last van ongedierte, tenzij ze 
hiervoor regelmatig behandeld worden. 

Dit houdt dus in dat ze allemaal ingevan-
gen moeten worden. En daarna worden ze 
een voor een behandeld. Intussen zijn de 
dierenverzorgers aardig bedreven in het 
vangen van kippen en pauwen, maar een 
flinke klus blijft het. Een logische vervolg-
stap is dan het ontsmetten van de stal, 
nieuw stro daarin, en het schoonmaken 
van de zit- en slaapplekken van de pauwen 
en kippen.

Op zo’n dag worden ook ervaringen uitge-
wisseld en nieuwe plannen gesmeed. Zo’n 
plan was bijvoorbeeld het aanleggen van 
een bloemenperk rondom de Jacobstoren. 
Deze voor de dieren eetbare bloemen zul-
len insecten aantrekken, zijn goed voor het 
milieu en zorgen tevens voor verfraaiing 

van het park! Ook is besloten zelf compost 
te gaan maken. In het kader van verrijking 
van de weide kunnen we dan voortaan 
onze eigen compost aanwenden. Dit plan 
is intussen in uitvoering. Door het telkens 
bedenken van nieuwe plannen wordt het 
enthousiasme behouden!

De nieuwe website wordt goed bezocht en 
daar zijn wij blij mee. De interesse van de 
bezoekers houdt ook ons enthousiast. 

De dierenverzorgers en het bestuur van 
de Stichting Vrienden Kronenburgerpark 
wensen alle bezoekers een goed 2015. 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark
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Zondagmiddag, een nagenoeg boekloze 
bibliotheek. Samen met 25 andere toe-
hoorders luister ik naar een mengeling van 
vrolijke Jiddische liedjes, melancholische 
Joodse teksten, Hebreeuwse liederen met 
een boodschap en Ladino. Het is een apar-
te ervaring. Tussen lege stellingen is een 
kleine intieme plek gecreëerd voor een 
twaalftal mannen en vrouwen. Dit koor 
zorgt ervoor dat er buiten de Randstad 
ook een podium is voor dit stukje Joods 
cultureel erfgoed.

Kol Chadash is op 4 oktober 2006 opgericht 
door Hetty en Eddy Falkenstein en de toen-
malige dirigent. Na het vinden van een oefen-
ruimte en een vaste dirigent zijn ze met een 
klein repertoire van start gegaan. Het sloeg 
aan, het koor en het repertoire groeiden en 
er kwamen steeds meer optredens. Het ge-
zang weerklinkt in kerken en kloosters in en 
rondom Nijmegen, maar natuurlijk ook in de 
synagoge en op het jaarlijks terugkerende fes-
tival in Amsterdam met andere Joodse koren. 
Ook museum Oriëntalis ontvangt hen graag 
als gast. In 2011 hebben ze daar zelfs koningin 
Maxima mogen ontmoeten.

KOL CHADAsH
Kol Chadash in de bibliotheek aan de Mariënburg

Op hun site, www.kol-chadash.nl, kunt u zien 
waar het eerstvolgende optreden is. Ook 
staat hier het repertoire op beschreven. Een 
onderdeel is het Israëlisch volkslied Hatikwa, 
een lied over de hoop en het verlangen van 
het Israëlische volk naar Tsion en het besef dat 
zij een vrij volk zijn met een eigen land. Ook 
Psalmen als nummer 14 en 137 en het alom 
bekende lied over de gouden stad Jeruzalem 
staan erbij. Het wat serieuzere genre Al Kol 
Ele, waarin de Schepper wordt toevertrouwd 
dat hij zal blijven waken over al het goede, 
wordt afgewisseld met een liedje als Ale, over 
verwantschap en vereniging van mensen. 
Het refrein van dit lied, ‘Oj Oj Oj’, is uit de 18e 

eeuw en als een Jood zegt ‘Oj Oj’, kan dit zo’n 
beetje alles betekenen wat in een mensenhart  
opkomt, van vreugde tot verdriet.

Het koor wil graag drie nieuwe leden verwel-
komen. Als u belangstelling heeft kunt u een 
keer op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur een repetitie bijwonen in de voormalige 
Daniëlskerk aan de Daniëlsweg.
Natuurlijk moet je wel enige affiniteit hebben 
met het Jodendom, maar het is echt geen ver-
eiste dat je van Joodse komaf bent. Het gaat 

om het samen zingen, in het affiche staat dat 
zingen je blij maakt en goed is voor de gezond-
heid. 

Bent u nieuwsgierig geworden, ga eens naar 
een repetitieavond van het koor onder leiding 
van dirigent en pianist Henk van den Hoogen. 
Of bezoek een optreden, waar je je in andere 
sferen waant door de opzwepende liedjes. En 
ervaar een niet te omschrijven warm gevoel 
voor een andere cultuur, onbekend voor velen, 
maar toch zo verweven met de onze. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann
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BewonersPlatform

Boekt 
Positief 
resultaat

In het afgelopen jaar is de Regiegroep (die het BewonersPlatform co-
ordineert) verder geslonken in plaats van aangevuld. Met plezier vervul 
ik nog steeds de rol van voorzitter. Graag zou ik met nog twee personen 
de samenwerking aangaan. Bent u nieuwsgierig naar de invulling en de 
uitdaging? Stuur dan een berichtje naar bewonersplatform-centrum- 
nijmegen@live.nl, dan plannen we een afspraak. Een richtlijn voor  
het profiel van Regiegroeplid staat op www.mijnmariken.nl.

ACTiEvE wERkgRoEpEN
Hoe gaat het eigenlijk met het BewonersPlatform? Volgens mij spreek 
ik voor de regelmatige deelnemers aan de vergaderingen en werk-
groepen als ik zeg dat het goed gaat. Er zijn werkgroepen opgeheven 
omdat het gestelde doel bereikt is. Dan heb ik het over het project van 
de Van Berchenstraat, de straat die alweer enige tijd prachtig ingericht 
is. Er zijn nieuwe werkgroepen opgericht, waaronder de Werkgroep 
Sociaal Wijkteam die inmiddels het plan ‘Schouder aan Schouder’ 
heeft gepresenteerd: het Sociaal Wijkteam krijgt vorm. Bewoners van 
het centrum zullen een blijvende rol erin vervullen. Er is op verzoek 
van wijkbeheerder Jolande Spierings een Werkgroep Verkeer gevormd 
die meedenkt met een aantal knelpunten in het centrum.
De Werkgroep Monument Kitty De Wijzeplaats heeft hard gewerkt 
om de gedenkplaten met de namen van gestorven Nijmeegse Joden uit 
de Tweede Wereldoorlog te kunnen plaatsen. De kosten hiervoor zijn 
nog niet helemaal gedekt, de gemeente Nijmegen heeft een bijdrage 
verleend en nu roept de werkgroep bedrijven en inwoners op om een 
bijdrage te geven. De bedoeling is dat de onthulling 5 mei 2015 is. De 
Werkgroep Veiligheid heeft met burgemeester Bruls en de politie een 
wandeling gemaakt door het Kronenburgerpark om de veiligheid en 
overlast te bespreken na het plaatsen van de camera’s.

goEDE SAmENwERkiNg
Steeds vaker ervaar ik een actieve samenwerking van andere partijen 
met het BewonersPlatform. Met name de wethouders Bert Frings, Ben 
van Hees en Bert Velthuis zoeken het contact op zodat in een vroeg 
stadium door bewoners meegedacht kan worden in plannen of vraag-
stukken. Door bewoners in een vroeg stadium serieus mee te nemen in 
de ontwikkeling én eventueel uitvoering van plannen wordt hun ken-
nis gebruikt. Er zullen minder mensen achteraf hun beklag hoeven te 
doen. Het zorgt voor draagvlak en betrokkenheid. Binnen het gemeen-
telijk apparaat zijn er ook ambtenaren die de samenwerking opzoeken 
met bewoners in een vroeg stadium. Bij een aantal ambtenaren worden 
bewoners en wij als BewonersPlatform helaas nog minder betrokken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mobiliteit in het centrum. Ons doel is 
ook met mensen van deze afdeling een samenwerking te kunnen aan-
gaan. De conclusie is dat we samen met de gemeente positieve resulta-
ten bereiken en dat er nog meer te winnen is.

Tot ziens,
Margriet Klomp, voorzitter BewonersPlatform Centrum
BewonersPlatform-centrum-Nijmegen@live.nl 

Foto: Gerie Sandmann

Het is alweer een tijdje geleden dat u wat gelezen heeft 
over het Bewonersplatform Centrum in mariken. vanaf 
deze uitgave zullen wij u in iedere mariken op de hoogte 
houden van het wel en wee van het Bewonersplatform 
Centrum. Daarnaast kunt u het een en ander, waaronder de 
agenda van de vergaderingen, terugvinden op de buurtsite 
www.mijnmariken.nl.

Margriet Klomp
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Op 1 januari vinden grote veranderingen in de zorg plaats. Tot nu toe 
regelde de gemeente onder andere hulp in de huishouding, rolstoelen, 
woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen. Dat blijft zo. Voortaan 
gaat de gemeente meer hulp en ondersteuning regelen, bijvoorbeeld 
woonbegeleiding, dagopvang of jeugdhulp. Het Rijk organiseert alleen 
nog de zorg voor mensen die in een instelling wonen of thuis intensie-
ve verzorging en verpleging krijgen.

oNgERuSTHEiD
Deze veranderingen leiden tot grote ongerustheid. Er wordt flink be-
zuinigd. Elke gemeente kan het gekorte zorgpakket deels naar eigen 
smaak invullen. De situatie kan dus in Nijmegen anders zijn dan in 
Arnhem. 

‘Er gaat heel veel veranderen’, bevestigt Frings. ‘Alles wat met zorg 
(care) te maken heeft, komt naar de gemeentes. Dat is 8 miljard euro 
per jaar. Alles wat medisch is (cure) gaat naar de zorgverzekeraars. Dat 
is ongeveer 65 miljard. Het rare is: de care kan volgens de regering 
goedkoper, de cure niet. AWBZ en jeugdzorg vallen onder care. Op 
de AWBZ wordt 20 tot 25 procent bezuinigd, op de jeugdzorg 4 tot 15 
procent. De cure mag 1,5 procent groeien!’ 

‘Ik snap die grote zorgen’, vervolgt Frings. ‘Elke bestuurder die zegt 
dat hij precies weet wat er gebeurt, kletst uit zijn nek. Het hele proces 
verdient geen schoonheidsprijs. Een voorbeeld: alle cliënten van de 
AWBZ met indicatie 5 of hoger kregen in oktober te horen dat ze voor 
11 november moesten beslissen of ze over willen gaan naar de ge-
meente of naar een zorgverzekeraar. Dat gaat om 14.000 mensen.’

EENS mET vERANDEREN
‘Toch ben ik het ermee eens dat de gezondheidszorg wordt veranderd. 
Ten eerste: nu medicaliseren we een probleem. Dan krijg je er geld 
voor beschikbaar. Als je bijvoorbeeld dyslectisch bent, wordt dit me-
disch tegen hoge kosten aangepakt, terwijl je dezelfde resultaten op 
een andere manier goedkoper kunt bereiken. Ten tweede: Als we met 
de huidige situatie doorgaan moeten we straks 40 procent van alles 
wat we verdienen aan de zorg betalen.’

‘De belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig?’ Dat 
zegt wethouder Bert Frings over de veranderingen 
in de zorg. ‘Natuurlijk gaan er dingen mis per 1 
januari. maar er is een vangnet: een helpdesk 
waarbij mensen terecht kunnen.’

‘mENSEN ZiJN 
vooRTAAN 
BETRokkEN 
BiJ DE 
BESLiSSiNg 
ovER HuN 
ZoRg’

Wethouder Bert Frings

‘Er gaat hEEl vEEl 
vErandErEn’

‘ElkE bEstuurdEr diE zEgt 
dat hij prEciEs wEEt wat 
Er gEbEurt, klEtst uit  
zijn nEk’
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‘Er is 174 miljoen euro beschikbaar voor de zorg in Nijmegen. Dat is in-
clusief organisaties als Tandem. Maar het kan de gemeente meer gaan 
kosten. Er zijn namelijk twee open eindes waarop de gemeente geen 
enkele invloed heeft: 1. de huisartsen blijven verwijzen, de gemeente 
betaalt en 2. de rechter beslist, de gemeente betaalt.’

‘8100 Nijmegenaren die in de zorg zijn, komen naar de gemeente. 
Iedereen heeft de angst: ben ik mijn zorg kwijt? Dat gaat niet gebeu-
ren. Iedereen die een indicatie voor jeugdzorg heeft, houdt volgend 
jaar dezelfde aanbieder als in 2014. Mensen met een AWBZ-indicatie 
houden voorlopig dezelfde zorg, maar niet per se bij dezelfde aanbie-
der. We hebben aan de zorgorganisaties gevraagd: we willen zorg. 
Regel dat als clubs gezamenlijk. Als je samenwerkt, kun je de mensen 
beter van dienst zijn. Ze krijgen 80 procent van het budget van 2013. 
Daar moeten ze alles voor doen.’

wiJkTEAmS
‘Er komen elf sociale wijkteams in Nijmegen. In Dukenburg heeft het 
team een dubbele bezetting. In de teams zitten praktijkdeskundigen, 
zoals wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Elk team kijkt 
samen met de cliënt of er mensen in zijn of haar omgeving zijn die 
kunnen helpen. Als die er niet zijn kan er professionele hulp komen. 
Kinderen, vrienden of buren zijn nooit verplicht om te helpen.’

‘In verschillende stadsdelen werken al sociale wijkteam. In 75 procent 
van de gevallen is de uitkomst zoals nu: professionele begeleiding is 
nodig. 15 procent heeft familie, vrienden of buurtbewoners als hulp. 
10 procent heeft een combinatie. 100 procent van de mensen gaf voor 
de nieuwe situatie een hoger rapportcijfer dan voorheen. De reden: ze 
zijn zelf betrokken bij de beslissing. Ze houden de touwtjes in handen.’

De sociale wijkteams gaan met alle mensen die zorg nodig hebben 
praten. Dat zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken. Frings: ‘De 
belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig? Neem altijd iemand die je 
vertrouwt mee naar zo’n gesprek. Als je die niet hebt: er zijn cliëntver-
tegenwoordigers beschikbaar. Mensen zijn tot veel meer bereid dan 
we denken. Ik vertrouw enorm op de professionals als ze samen met 
cliënten de zaak bespreken. Ik kan niet per persoon zeggen of er wel 
of geen veranderingen plaatsvinden.’ 

ZELFSTuREND
‘Zijn wij in staat om mensen te laten meedoen doordat ze hun proble-
men oplossen en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven voe-
ren? Daar gaat het om. We gaan wel ongelijkheid tussen gemeentes 
creëren. Dat vind ik niet erg. Dat heb je met de gemeentelijke belastin-
gen ook. We gaan terug naar de kleinschaligheid, dat je iedereen kent, 
bijvoorbeeld door de wijkverpleegster. De grote fusies zijn voorbij. We 
gaan naar zelfsturende teams in een gebied die zelf alles regelen in de 
buurt.’ 

Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo

Foto’s: Jacqueline van den Boom

‘Er koMEn Elf socialE 
wijktEaMs in nijMEgEn’
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Centrumontwikkelingen 
in 2015

Lindenberghaven en oostelijke Waalkade

Het jaar loopt ten einde en de bomen zijn nu toch echt kaal. De 
Sint is vertrokken en de kinderen hebben weer allemaal wat in de 
schoen gekregen. Er zijn er geen meegenomen naar Spanje, dus op 
naar de kerst. We hebben gelukkig weer een ondernemer, die het 
initiatief heeft genomen voor een kerstmarkt. Elders in Mariken 
meer nieuws hierover. 

En dan het nieuwe jaar. Wat staat de bewoners van het centrum te 
wachten in 2015? Door de maatregelen van de landelijke overheid zal 
er veel worden bezuinigd. De Nijmeegse politiek probeert het voor de 
inwoners met een kleine beurs zo dragelijk mogelijk te maken. Een 
extraatje met de kerstdagen en in elk geval voor alle inwoners die zorg 
behoeven de garantie dat zij diezelfde zorg de eerste helft van 2015 
ook ontvangen, totdat de persoonlijke situatie netjes in kaart is ge-
bracht. Nieuwe studenten zullen het een stuk moeilijker krijgen zonder 
de basisbeurs en de kinderopvang voor de kleintjes wordt er ook niet 
goedkoper op. Werk, werk, werk! De economie trekt een ietsiepietsie 
aan. Nu maar hopen dat dit doortrekt, zodat de werkgelegenheid in het 
Nijmeegse ook weer beter wordt.

GEMEENTEBEGROTING
Concreet voor ons stadsdeel kunnen wij u melden dat de begroting 
2015-2018 is goedgekeurd. Meestal is dat niet zo moeilijk, want een 

begroting is maar een begroting. Vaak komen er tegenvallers en ook 
wel eens meevallers. Het is maar een koers die wordt aangegeven. In 
zijn algemeenheid onderschrijft de gemeente dat het hart van de stad 
de belangrijkste drager is van de identiteit en de geschiedenis. Dat 
moet je koesteren en ook beschouwen als je visitekaartje, de bezoe-
kerstrekker bij uitstek en tevens een belangrijke woon- en werklocatie. 
Deze constatering resulteert erin dat er de komende tijd veel aandacht 
zal zijn voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied, omdat 
bezoekers steeds meer een centrum willen waarin niet alleen gewin-
keld kan worden, maar waar ook een aantrekkelijk aanbod is van ho-
reca, cultuur, kunst en evenementen. Het wordt beleving genoemd en 
dus zullen in 2015 de Bloemerstraat en de Smetiusstraat ook eindelijk 
worden aangepakt. De uit de kluiten gewassen bomen gaan verdwij-
nen en het parkeren komt in nette vakjes aan één kant van de straat. 
Het trottoir zal worden verbreed en de straat zal meer aansluiting heb-
ben met het stationsgebied en Plein 1944 en de Augustijnenstraat qua 
sfeer. Ook ga ik voorspellen dat de gemeenteraad onder grote druk van 
de bevolking gaat besluiten dat de ING ervoor moet zorgen dat Plein 
1944 toegankelijk wordt voor iedereen: rolstoelers, kinderwagens, 
hooggehakten et. Als deze klussen zijn geklaard, is het gehele centrum 
weer een aansluitend geheel en hebben alle straten hun opknapbeurt 
gehad de afgelopen tien jaar.
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WEERBAARDER
In overleg met ondernemers, eigenaren van panden, bewoners, cultu-
rele instellingen, externe adviseurs en marktpartijen zal de gemeente 
een plan ontwikkelen om de binnenstad weerbaarder te maken voor 
macro-economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zorgen er-
voor dat er grote schommelingen zijn in bezoekersaantallen en beste-
dingen die er worden gedaan en zijn dus van invloed op de leegstand.

OUDERENHUIsVEsTING 
De komende jaren zal er specifiek aandacht komen voor de huisves-
ting van ouderen. De binnenstad is dan ook een prioriteitsgebied voor 
wonen en zorg en dat is goed nieuws voor de ouderen, die al hun 
hele leven in het centrum wonen. Grote kans dat er nu een garantie 
komt dat ook de winter van het leven in dit stadsdeel kan worden 
doorgebracht.

WAALKADE
Verder staan op de agenda de aanpak van de Lindenberghaven en de 
omgeving Waalkade, waarbij we ook bedoelen de verdere ontwik-
keling van het Valkhofkwartier en de herbouw van de Donjon. Er 
zal een lift komen naast het casino, zodat de overbrugging van de 
laaggelegen kade naar het hooggelegen winkelgebied aantrekkelijker 
wordt voor onder andere de passagiers van de cruiseschepen. Laatste 
kans voor ons allemaal om nog snel een bezoekje te brengen aan de 
Stratemakerstoren. Deze sluit in januari om in anderhalf jaar tijd om-
getoverd te worden tot de Bastei, een nieuw museum over natuur en 
cultuurhistorie. Ook aan de westzijde zal gestart worden met de ver-
binding met de Handelskade en het Waalfront.

WINKELs
Om verdere leegstand te voorkomen, zal er in het centrum zelf geen 
extra ruimte komen voor een uitbreiding van het winkelgebied. Om 
vanuit het station meer aansluiting te vinden met het centrum zoals in 
andere grote steden het geval is, zal er op de route naar het centrum 
wel ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. Doornroosje is al een feit en 
ook aan de Burgemeester Hustinxstraat wordt weer volop gebouwd.

Voor de winkeliers kunnen we verder melden dat er aandacht komt 
voor het uitstallingenbeleid. Wat dit inhoudt, wordt verder niet ver-
meld, maar we mogen toch hopen dat er minder bureaucratisch wordt 
opgetreden tegen winkeliers, die eens een bordje extra buitenzetten. 
Verrommeling is niet goed, maar verlevendiging wel.

EVENEMENTEN
Het centrum is de place to be voor evenementen. In de begroting voor 
de komende jaren staat vermeld dat er locatieprofielen worden ge-
maakt voor het evenementenbeleid om zo recht te doen aan de wensen 
van de organisatoren en de bewoners.
Er is ondersteuning voor cultureel ondernemerschap en starters door 
ruimte te bieden aan kleinschalige en experimentele initiatieven en 
door mogelijkheden na te gaan voor flexibeler regelgeving bij de in-
vulling van leegstaande panden, zodat er geen gaten vallen in een aan-
eensluitend winkelgebied. Voor de winkeliers zal er verder gekeken 
worden of de huidige invulling van de koopzondag naar wens is. In 
overleg met de marktkooplui, zal er een plan worden opgesteld om de 
markt aantrekkelijker te maken en ook zal er onderzocht worden of het 
centrum klaar is voor een overdekte markthal.

FIETspARKEREN
Het fietsparkeren blijft een bron van ergernis en dus ook een bron van 
aandacht hoe dit op te lossen. Gelukkig is er een enorme fietsparkeer-
gelegenheid bijgekomen in Doornroosje en onder Plein 1944.
Tot slot kunnen we er best trots op zijn dat er in Nijmegen nog steeds 
doorgebouwd wordt en dat het centrum steeds mooier oogt, of je nu 
een voor- of tegenstander bent van hoogbouw. Ook hebben we straks 
het mooiste uitzicht aan de overkant van de Waal en een schitterende 
watersportgelegenheid vlakbij. De oude Waalbrug naar die overkant 
wordt het komende jaar verrijkt met een dubbel fietspad aan de west-
zijde, dus kunnen we daar straks vlotjes naartoe. Halsreikend kunnen 
we uitkijken naar alle bouwactiviteiten die gaan starten in het voorjaar. 
Nu eerst genieten van de winter, de kaarsjes en de gezelligheid. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

Lindenberghaven Bewoners van Nieuw-Doddendaal krijgen vervangende huisvesting
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pLANNEN EN wENSEN
Tijd om uit te pluizen wat de plannen en wen-
sen zijn met betrekking tot dit stukje centrum. 
De betrokken ambtenaren en de wethouder 
houden dit keer een interview af. Misschien 
dat ik ze voor het volgende nummer kan strik-
ken? Laat ik dan ook maar bij de juiste per-
sonen beginnen. De bewoners en winkeliers 
zouden het in deze participatiemaatschappij 
voor het zeggen moeten hebben. Ik doe een 
rondje Bloemerstraat.

LE DuC
Onaangekondigd stap ik binnen bij Christine 
Le Duc. Twee dames staan achter de balie 
van deze speciaalwinkel in erotische kleding 
en aanverwante zaken. Ik overval ze een  
beetje. Ze weten eigenlijk weinig van de plan-
nen rondom de straat. Ze geven aan iets op-
gevangen te hebben over het opknappen van 
de gevels. Het is geen echte winkelstraat, 
dus je moet het echt van je bekendheid als 
speciaalzaak hebben, vinden ze. Sinds de 
Primark op Plein ‘44 zit, hebben ze meer 
aanloop. Er komt meer volk door de straat. 
Volgens hen doet de straat donker aan. Er 
moet meer licht en groen komen om leeg-
stand te voorkomen. Ook zitjes of terrassen 
zullen de sfeer verhogen. 

oLympiA
Een aantal panden verder zit uitzendbureau 
Olympia. De zaak is leeg, dus hebben de dames 
achter de balie even tijd voor mij. Het is zeker 
geen saaie straat volgens hen. Er gebeurt veel, 
dus is er veel te zien. Ze ergeren zich voorna-
melijk aan het drukke verkeer, dat als gekken 
door de straat rijdt. Iets aan de verkeersveilig-
heid doen, zoals een wegversmalling (met een 
mooie groene middenberm) of verkeersdrem-
pels zou geen overbodige luxe zijn volgens de 
dame achter in de zaak. Er is sprake van een 
goed contact met de overige winkeliers. Ze 
komen regelmatig bij de buren van de telefoon-
zaak of bij de kapper over de vloer. Overdag is 
het er best stil omdat de vele horecagelegenhe-
den pas in de middag gaan draaien. Olympia is 
ook blij met de komst van de Primark. Nu is er 
veel meer winkelend publiek in de straat. 
Het eerste wat opgepakt moet worden, is de 

RONDJE 
BLOEMERSTRAAT

Zicht op de Bloemerstraat

Zo’n beetje de hele binnenstad heeft op dit moment een grondige 
opknapbeurt gehad, met als hoogtepunt plein ‘44. En met succes. 
Terrassen, lunchcafés, koffiehuizen en speciaalzaken nemen graag 
intrek in de gezellige, groene en aangeklede straten en op de dito 
pleinen. Het is tegenwoordig genieten als je door de binnenstad 
loopt.  

Zo niet als je door de Bloemerstraat en de Smetiusstraat loopt. Ondanks de veelzijdigheid aan 
winkels biedt deze belangrijkste toegangsweg naar het stadscentrum een rommelige en treuri-
ge aanblik. Het heeft niet voor niets als bijnaam de Gazastrook gekregen. Leegstand, ingegooi-
de ramen en kogelgaten in ruiten die niet worden vervangen, vallen op. Ik loop er regelmatig 
doorheen, omdat ik om de hoek woon, op weg naar het aantrekkelijke deel van de stad. Voor 
de goede kijker wel een unieke straat die veel beter verdient. Uniek omdat de straat gedomi-
neerd wordt door zaken met een binding in het Midden- of Verre Oosten. Potentie genoeg voor 
een eigen Chinatown? Uniek ook door de architectuur boven de winkels. Ooit zwaar getroffen 
door het bombardement in de Tweede Wereldoorlog is deze straat wat mij betreft aan haar 
tweede integrale heropbouw toe, die recht doet aan haar plek als belangrijke toegangsweg naar 
het centrum.
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Opgeknapt stuk, hoek Eerste Walstraat en Bloemerstraat, bij café Meermin

aankleding van de gevels. Bij leegstand heb 
je legio mogelijkheden om met goed spul de 
ramen te beplakken, waardoor het voor het oog 
beter wordt. Leegstand en lelijke ramen lokken 
nog meer vandalisme uit, vinden ze. 

pimpERNEL
Even verderop tref ik een opvallende winkel 
van ouderwetse charme. De meneer van De 
Pimpernel schrikt en denkt dat ik een adverten-
tie voor Mariken wil verkopen. Hij doet niet mee 
aan dat soort zaken, zegt hij. Op dat moment 
komt er een klant binnen en dat geeft mij de tijd 
om me te vergapen aan alle kleurrijke pillenpot-
jes met uitnodigende etiketten. Voor ieder wat 
wils. Ik vraag of hij ook iets tegen nekpijn heeft. 
Ik krijg een onverwachts gratis manueel consult. 
Ik heb last van spierkrampen door verzuring en 
dien naast mijn gewrichten ook mijn bloeddruk 
goed in de gaten te houden. Magnesium is mijn 
middel. Het haalt de verkramping uit mijn spie-
ren en verlaagt ook de bloeddruk... 

Ook hier wordt aangegeven dat de 
Bloemerstraat geen echte winkelstraat is. 
Meneer zou wensen dat er elektrische pendel-
busjes zouden rijden. 35 jaar geleden reden de 
bussen nog op diesel en kon je het roet iedere 
avond van de vensterbanken vegen. De eige-
naar van de winkel is een beetje moegestre-
den als het om de straat gaat. Nog een aantal 
jaar en dan gaat hij genieten van zijn pensioen. 
Vijf jaar geleden waren de plannen er al met 
betrekking tot de herinrichting. Toen werd hij 
met nog een aantal andere actieve bewoners 
en winkeliers van de straat uitgenodigd op het 
gemeentehuis om het ontwerp te bekijken en 
te bespreken. Toen gingen de plannen voor 
Plein ‘44 voor. Hij vindt het ook lastig om met 
de verschillende belangen van bewoners en 
de ondernemers om te gaan. Neem het par-
keerbeleid. Volgens hem is er nu veel opgelost 
omdat vergunninghouders nu een groter par-
keergebied tot hun beschikking hebben. Dat 
biedt meer ruimte voor het winkelend publiek 
overdag.

Wat hem betreft mogen de grote bomen 
blijven. Maar de nieuwe verlichting hangt niet 
goed. De lampen moeten in het midden han-
gen in plaats van aan de zijkant. Ze hangen te 
ver uit elkaar waardoor het verlichtende effect 
nihil is. 

v-TEkEN
De goedaardige meneer van De Pimpernel verwijst mij door naar de zaak van de Lopers 
Company. De eigenaar hiervan heeft zich erg veel bemoeid met de plannen rond de 
Bloemerstraat. Bij hem moet ik zijn. Ik neem afscheid van de pillenman. Vanuit zijn etalage 
hebben we een goed zicht op de straat en de net nieuw geopende horecazaak aan de overkant. 
Op dat moment lopen er net twee agenten langs de etalage. Ze staan stil om foto´s te maken 
van het bezoek dat uit deze horecazaak komt. De twee jonge bezoekers zien de politie fotogra-
feren. Ze hebben duidelijk lol in de aandacht die ze van onze wetsdienaars krijgen. Ze maken 
het v-teken naar de politie en stappen lachend hun kleine snelle auto´s in. Er schijnen er een 
paar een gebiedsverbod te hebben volgens de winkelier. Ook dat zijn zaken die spelen in de 
Bloemerstraat. De straat moet af van dat schimmige imago.

LopERS CompANy
Ik loop bij de Lopers Company naar binnen. Helaas is Toine van Wilderen, de eigenaar met veel 
kennis van zaken rond de Bloemerstraat, niet aanwezig. Hij is druk met de voorbereiding van de 
Zevenheuvelenloop. Zij staan namens Asics in een stand op van de Van Schaeck Mathonsingel. 
Op het moment dat ik weg wil gaan, komt hij binnen stormen. Of hij tijd heeft voor een inter-
view in Mariken? Maar natuurlijk.

Hij neemt me mee naar de catacomben van zijn zaak, waar het kantoor gevestigd is. Het is 
duidelijk dat hij zeer begaan is met de straat. Een waterval van woorden valt mij ten deel. Met 
name de frustratie over het steeds uitstellen van de plannen en het wegvallen van het geplande 
geld voor de herinrichting in de algemene middelen voeren de boventoon. Als voormalig voor-
zitter van de Federatie Ringstraten is hij nauw betrokken geweest bij het opstellen van de con-
crete herinrichtingsplannen. Die liggen er namelijk al vijf jaar. Maar als een echt stiefkindje van 
de ringstraten, moest de Bloemerstraat netjes op haar beurt wachten. Eerst moest Plein ‘44 af 
zijn en vervolgens hadden de plannen voor het HOV (hoogwaardig openbaarvervoer) voorrang. 
Het heeft een hoop kwaad bloed gezet. Vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft 
onze huidige wethouder voor de binnenstad, Ben van Hees, namens De Nijmeegse Fractie vra-
gen gesteld aan het toenmalige college over de status van het project Bloemerstraat. Eind april 
van dit jaar heeft het college geantwoord. De trottoirs waren al vernieuwd. Inmiddels zijn de 
lantaarns verwijderd en is er nieuwe hangende verlichting gekomen. De hoek Eerste Walstraat 
en Bloemerstraat, bij café Meermin, zou opgeknapt worden en dat is inmiddels gebeurd. Het 
is een intiem, mooi groen hoekje geworden. Dit smaakt naar meer. Het asfalt zal worden ver-
nieuwd. De kop van de Bloemerstraat en Doddendaal heeft prioriteit qua herinrichting zodra 
het leegstaande pand van het voormalige Intersport vervangen is. Volgens Toine van Wilderen 
staat een en ander gepland voor maart 2015. Gaat er eindelijk iets gebeuren? Wordt de nieuwe 
wethouder van de binnenstad onze grootste troef? Hij was degene die de lastige vragen stelde 
vanuit de raad. Nu staat hijzelf aan het roer. 

lEEgstand En  
lElijkE raMEn 
lokkEn nog MEEr 
vandalisME uit

>>
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iDEAALBEELD
Nog even aan Toine naar het ideaalbeeld voor 
de Bloemerstraat gevraagd. Volgens Toine 
moet de Bloemerstraat/Smetiusstraat een 
onderdeel zijn van een hele mooie entree 
vanuit het Centraal Station naar Plein ‘44 en 
de westkant van het centrum. Regelmatig 
krijgt hij de vraag van voorbijgangers ‘Waar is 
het centrum meneer?’ Minder bussen ook. 
Er rijden er nu zo’n zestig per uur waarvan 
het merendeel half leeg is. Stille, elektrische 
pendelbusjes van en naar het station zou een 
ultieme oplossing zijn. Een mooie bomenrij 
vanuit het station naar Plein ‘44 als een lange 
groene corridor wenst hij. Met een Starbucks 
voor onderweg aan de Burgemeester 
Hustinxstraat. Toine stoort zich ook aan 
die verschrikkelijke puist aan het einde van 
de straat, het lege en vervallen pand van 
Intersport. Hoe eerder dat tegen de vlakte 
gaat hoe beter. Helaas zal Ton Hendriks, de 
eigenaar van dit pand, er zijn beste deal uit 
willen halen en zal dat nog even duren vol-
gens Toine. Ook voor de Lopers Company is 
de komst van de Primark een zegen. Ook hij 
heeft meer aanloop. Al was het alleen maar 
omdat de tasjes van de Primark bagger zijn 
en halverwege de wandeling naar het stati-
onsplein scheuren en er nieuwe tasjes van de 
Lopers Company nodig zijn.

Ik houd Toine niet langer op. Hij moet nog een 
hoop doen voor het Zevenheuvelenweekend. 
Ik dank hem voor zijn tijd en groet het aanwe-
zige personeel in de winkel. 

Een ‘Dag Mariken’ volgt. 

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

Bloemerstraat

ONDERGRONDsE 
AFVALCONTAINERs
EEN wENKEND pERSpEcTiEF?

Bijna tien jaar woon ik nu in een appar-
tement in het centrum van Nijmegen. 
Een van de voordelen is het gemak ie-
dere dag verse spullen te kunnen ha-
len, ongeveer om de hoek. genieten 
van de mooie oude stad, van de steeds 
aantrekkelijkere winkelstraten, zoals 
de van welderenstraat of de Lange 
Hezelstraat, de gezellige terrassen, al-
les op loopafstand. 

Iedere dag zijn de mensen van de Dar zicht-
baar in de stad om de straten en pleinen 
schoon te houden. Om het afval op te ha-
len. Zichtbaar op straat is hoeveel afval be-
woners en bedrijven produceren. 

Het wonen in een appartement heeft vele 
positieve kanten, een lastig punt is wel 
het goed omgaan met huishoudelijk afval. 
Sommige appartementen hebben geen bui-
tenruimte. Voor bewoners ontstaat dus het 
probleem hoe het afval goed bewaard moet 
worden. Het gevolg is muizenoverlast.

Intussen verschijnen bij nieuwe (woon)ge-
bouwen steeds vaker ondergrondse afval-
containers. Zoals bij Doornroosje op het 
Stationsplein (zie foto). Het vooruitzicht 
geen afvalzakken meer op straat, geen afval 
meer in huis, ondergrondse containers op 
de hoek, gloort.

Intussen blijkt ook dat er bij de Dar iemand 
hard aan het werk is om dit project vlot te 
trekken. In een aangenaam verhelderend 
gesprek over deze materie blijkt dat het 
denken over afval ophalen in het centrum 
zelfs leuk is. Met een vakterm heet dat bij 
de Dar Optimalisatie Afvalbeheer Centrum.

Op het gebied van het scheiden van afval 
doet Nijmegen het zeer goed. De dure rest-
afvalzakken zorgen ervoor dat de bewoners 
het afval goed scheiden. Nijmegenaren pro-
duceren 115 kilogram restafval per jaar per 
inwoner. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld 
250 kilo.

Om het centrum schoon te houden komt de 
Dar nu tweemaal per week in de winkelstra-
ten om restafval en oud papier op te halen. 
Door de vele wagens van de Dar is er veel 
overlast op straat. Ook levert dit een hoge 
CO2  -uitstoot op.

Er zullen nog veel gesprekken met ge-
meente, ondernemers en bewoners plaats 
moeten vinden. Maar het vooruitzicht van 
ondergrondse afvalcontainers, een schone-
re opgeruimde binnenstad en minder Dar-
wagens op straat blijkt heel reëel. U wordt 
op de hoogte gehouden! 

Tekst: Joke van Onna    Foto: Gerie Sandmann

Ondergrondse afvalcontainers bij Doornroosje
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Korte Burchtstraat omstreeks 1900

Burchtstraat in 2014

Boven de Korte Burchtstraat omstreeks 
1900, onder dezelfde plek nu. Voor de oorlog 
bestond de Burchtstraat uit twee delen: de 
smalle Korte Burchtstraat en de brede Lange 
Burchtstraat. In de oorlog werden hier bijna 
alle panden vernield. Slechts enkele winkels 
aan de noordzijde hebben het overleefd. Het 
stadhuis is herbouwd. Beide Burchtstraten 
werden één Burchtstraat, die de breedte van 
de Lange kreeg. 

Tekst: René van Berlo  

Foto 1900: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Foto 2014: Gerie Sandmann

VROEGER 
EN NU

Hotspots en hotshots
Gemeente, politie, brandweer en overige 
wijkprofessionals hebben een analyse 
gemaakt van de fysieke hotspots in de stad 
die een relatie hebben met brandveiligheid 
en de hotspots waaraan een openbaar orde 
risico kleeft. Deze probleemgebieden houden 
we rond de jaarwisseling extra in de gaten. 
Hetzelfde is gedaan voor de zogenaamde 
hotshots: jongeren, jongerengroepen 
en volwassenen die tijdens de vorige 
jaarwisseling strafbare feiten hebben begaan. 
Zij worden goed in de gaten gehouden of 
gewaarschuwd, en als dat nodig is aangepakt. 

verblijfsontzegging en 
samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots zijn gebieden 
waarvoor een verblijfsontzegging kan worden 
opgelegd aan personen die de openbare 
orde verstoren of dreigen dat te doen. De 
burgemeester waarschuwt de hotshots 
schriftelijk om zich rond de jaarwisseling te 
gedragen. Als ze zich toch misdragen of zich 
in het verleden ernstig hebben misdragen, 
krijgen ze alsnog een verblijfsontzegging. 
In de APV is al een algemeen 
samenscholingsverbod opgenomen. Dit 
verbod geldt voor de hele gemeente. Als zich 
ernstige ordeverstoringen voordoen of de 
vrees daarvoor bestaat, kan dit artikel worden 
toegepast. Bij het niet voldoen aan dat bevel 
kan iemand worden opgepakt en vervolgd.

Cameratoezicht 
Tijdens de jaarwisseling wordt actief 
gebruik gemaakt van het reeds bestaande 
cameratoezicht. Camerabeelden van 
risicolocaties worden tijdens de jaarwisseling 
rechtstreeks uitgekeken op het politiebureau. 
Daarmee kan snel worden opgetreden bij 
verstoringen van de openbare orde. De 
brandweer werkt ook dit jaar met camera’s 
op helmen, de politie met camera’s op de 
schouders van een aantal politiemensen. 
Deze camera’s dragen bij aan de veiligheid 
van de hulpverleners en het uit de anonimiteit 
halen van daders. 

voorlichting 
Onder het motto ‘voorkomen is beter 
dan genezen’ is dit jaar ook veel aandacht 
voor het geven van voorlichting. Over 
stadsbrede maatregelen en gedragsregels 
communiceert de gemeente onder meer via 
lokale en wijkgerichte media en websites. 
Jongerenwerkers geven voorlichting op 
scholen over de gevaren van vuurwerk. 

Activiteiten voor jongeren
De jongerencentra zijn in de kerstvakantie 
een aantal extra dagen open. Daarnaast 
worden stadsbreed en in de wijken 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd. 
Tijdens verschillende activiteiten wordt ook 
voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over 
vuurwerkpreventie en gedragsregels.
Zie www.tandemwelzijn.nl voor een 
activiteitenoverzicht.  

opruimacties 
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de 
politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld 
vuurwerkoverlast of vernieling rond de 
jaarwisseling worden aangepakt met een 
lik-op-stuk-beleid. Via een zogenaamde Halt-
afdoening moeten ze op 1 of 2 januari met 
de DAR of gemeentemedewerkers vuurwerk 
opruimen.    

Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente schade 
te voorkomen door afvalbakken en andere 
‘huftergevoelige’ objecten weg te halen of te 
beschermen. Ook plekken waar veel afval of 
brandbaar materiaal ligt, worden opgeruimd. 
Bewoners kunnen in de  periode voorafgaand 
aan de  jaarwisseling onveilige situaties 
melden bij bureau Toezicht & Handhaving.  
Dit via telefoonnummer 14024 of  
team-wijken@nijmegen.nl. Toezichthouders 
zijn 31 december t/m 20.00 uur op straat. 
Daarna zal de politie middels telefoonnummer 
0900-8844 bereikbaar zijn.

Tekst: gemeente Nijmegen

BELANGRiJKSTE 
MAATREGELEN  
ROND OuD&NiEuw
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Sociaal Wijkteam 
Zorg en welzijn in het Stadscentrum en de Benedenstad

In het Sociaal Wijkteam van Stadscentrum 
en Benedenstad Nijmegen werken professi-
onals en vrijwilligers naast elkaar, schouder 
aan schouder. Onderling respect en waar-
dering voor ieders vaardigheden is kenmer-
kend voor hun samenwerking. Althans, zo 
formuleerde de werkgroep de ‘werkrelatie’ 
tussen professionals in zorg en welzijn en de 
vrijwilligers in de wijk. Waarom vindt de 
werkgroep deze relatie zo essentieel voor die 
samenwerking? Om hierop een antwoord 
te vinden, dienen we de speciale kwaliteiten 
van een vrijwilliger onder de loep te nemen.

Pre’s van vrijwilligers
Allereerst is de relatie van de vrijwilliger met 
degene die hulp nodig heeft meer gelijkwaar-
dig, dan tussen deze hulpvrager en professional. 
De vrijwilliger woont in dezelfde wijk, spreekt 
(vaak) dezelfde taal, en denkt en voelt als een 
bewoner; net als de hulpvrager. Deze gelijkwaar-
digheid bevordert het contact. Een extra waarde 
ligt in het gegeven dat een vrijwilliger over het 
algemeen meer tijd en aandacht voor de hulpvra-
ger kan hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat 
een bewoner die op zoek is naar hulp, eerst bij 
een vrijwilliger aan moet kloppen, om daarna pas 
professionele hulp te krijgen. De deur naar die 
hulp is altijd open. Een vrijwilliger kan helpen bij 
het vinden van die deur.

Een tweede toegevoegde waarde van een vrij-
williger is zijn/haar signalerende functie. Een 
vrijwilliger in een wijk, zelf bewoner van die 
wijk, komt eerder in aanraking met (mogelijke) 
problemen. ‘Ik heb mijn overbuurman, meneer 
Janssen (fictieve persoon), al een tijdje niet meer 
gezien. Ik weet dat hij alleen woont en op leeftijd 
is. Wat moet ik doen?’ Of liever: wat kunt u 
doen? Op zo’n moment bent u eigenlijk auto-
matisch van betrokken buurtbewoner tot actieve 
vrijwilliger voor de zorg en welzijn in uw buurt 
gepromoveerd. 

Wat kunt u doen?
Een derde toegevoegde waarde: vrijwilligers leg-
gen de eerste contacten met hun medebewoners. 
U belt aan bij meneer Janssen, maar niemand 
doet open. U vraagt bij de buurtbewoners of zij 
iets weten. Zo kan blijken dat meneer Janssen een 
tijdje geleden de enkel heeft gebroken en nu in 
een zorgcentrum revalideert. ‘Wanneer komt hij 
terug? Over een week? Misschien heeft hij dan 
nog hulp nodig met het doen van de dagelijkse 
boodschappen, of schoonmaken in huis.’ Wat 
kunt u verder nog voor meneer Janssen doen?
Zo zijn er nog meer pre’s bij het inzetten van 
vrijwilligers in zorg en welzijn. Daar kunnen 
vrijwilligers ook begeleiding bij krijgen van de 
professionals. Denk aan de instructies voor het 
gebruik van het looprek, waar meneer Janssen 

nog minimaal twee maanden gebruik van zal 
moeten maken.

Pre’s van professionals
Let wel, vrijwilligers stellen geen adviezen 
voor zorgtoewijzing. Dat doen de professionals. 
Vrijwilligers verrichten geen (para-)medische 
handelingen/zorg. Dat doen de professionals. 
En het Sociale Wijkteam met zijn professionals 
denkt bij het inzetten van vrijwilligers ook aan 
behoud van de continuïteit van de zorg. Die 
moet gegarandeerd zijn. Daarbij wordt natuurlijk 
rekening gehouden met de privacy van de hulp-
vrager, vooral omdat de vrijwilliger een bekende 
uit de wijk is. Laten we daarom eerst aan meneer 
Janssen zelf vragen of hij die hulp uit de buurt 
wel ziet zitten. ‘Hij is altijd al een teruggetrokken 
man geweest, een Einzelgänger. Maar we laten 
hem weten dat, als hij erom vraagt, hij op ons kan 
rekenen.’
Zo zijn de vrijwilligers de ogen en de oren van 
de wijk. Ze hebben een belangrijke signalerende 
functie. Maar zo zijn de vrijwilligers, samen met 
de professionals, ook de ‘handen’ van de wijk. 
Dit is een belangrijk gegeven. Vooral omdat, zo 
stelt de werkgroep, meer dan 80 procent van de 
vragen en problemen van bewoners op wijkni-
veau kunnen worden aangepakt en opgelost.

De ogen en oren van de wijk
Wil het team van vrijwilligers en professionals 
zijn functie goed kunnen uitvoeren dan moet zij 
actief in het Stadscentrum en de Benedenstad 
aanwezig zijn, op geregelde tijden rechtstreeks te 
vinden zijn op een centraal punt. U hebt waar-
schijnlijk al eens gehoord van dit soort locaties. 
In andere Nijmeegse wijken rijzen ze als padden-
stoelen uit de grond: jawel, ook wij krijgen een 
STIP, een steunpunt voor informatie en advies in 
de wijk. Maar, zo stelt de werkgroep, zo’n STIP 
moet een breed draagvlak krijgen en moet een 
plek worden waar bewoners met een goed gevoel 
aan kunnen kloppen. 
Meer over het STIP in het Stadscentrum en de 
Benedenstad van Nijmegen in het volgende num-
mer van Mariken. 

Namens de werkgroep het Sociaal Wijkteam
Jack Fila
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Het is begonnen als ontboezeming van voormalig fractiemedewerker 
Jochem aan een collega van de Rekenkamer; ooit zou hij wel eens zijn 
eigen antiekwinkeltje willen beginnen. Deze Jelly Smeenk, die zeker 
vernoemd moet worden, heeft de raderen in het brein van Jochem aan 
het draaien gezet, omdat zij een dergelijke winkel in Friesland had ge-
zien. Een partner was snel gevonden in Suzanne en vanaf het voorjaar 
is er met vereende krachten gewerkt aan het uitwerken van het con-
cept-projectplan en het vinden van een winkel. Buiten de Hezelstraat 
hebben ze niet gezocht, want dat stond vanaf het begin als een paal bo-
ven water: de Hezelstraat moest het worden. In de voormalige dranken-
zaak recht tegenover Dille en Kamille heeft de echtgenoot van Suzanne 
prachtige ruime kasten getimmerd van precies een juist formaat, 
waarop de huurders van de vakken hun waren kunnen tentoonstellen. 
Vervolgens zijn de uitbaters via hun gelijknamige site en via aandacht in 
de Gelderlander aan hun kleine franchiseondernemers gekomen. Die 
kletsten het weer via hun eigen social media en mond-tot-mondreclame 
rond, met als resultaat een volle winkel en een wachtlijst.

Terug naar de zonovergoten dag in de Hezelstraat. De toegestroomde 
menigte wordt door een komisch duo gevraagd of zij gezamenlijk een 
aantal bewegingen willen nadoen. Bewegingen die symboliseren het 
reiken naar spulletjes, pakken van spullen, graaien in producten en vullen 
van schappen. Dit onderstreept dat deze winkel iets van hen allemaal 
is. De deelnemers staan te trappelen om hun winkel binnen te gaan. 
Na de nodige toespraken van Jochem zelf en onze wethouder van de 

op de warmste 2-novemberzondag ooit is de opening van de 
meest in het oog springende winkel van dit jaar. Halverwege de 
Lange Hezelstraat staan talloze enthousiaste vakhouders klaar 
met schaar, om samen met vrienden, familie, nieuwsgierigen en 
de initiatiefnemers het lint door te knippen. De winkel is ontspro-
ten aan het brein van Jochem van der Staaij en zijn voormalige 
achterbuurvrouw Suzanne van de vranden, en is het bewijs dat 
je via contacten in de buurt en via je kinderen op school tot fan-
tastische ideeën kunt komen. Het concept is in Engeland al jaren 
bekend en ook in Nederland zijn al meerdere winkels volgens 
eenzelfde formule. 

Bij de deur suzanne van de Vranden en Jochem van der staaij  (R)

Binnenstad Ben van Hees is het dan zover. Gewapend met schaar 
schuifelt het publiek naar binnen, waarna iedereen een stukje doorknipt 
op het commando één, twee, drie. Het is tijd voor een nootje en een 
drankje met muzikale omlijsting. Dat er veel makke schapen in een hok 
passen, blijkt wel weer. Uren later wordt er nog tussen de schappen 
gekeken naar het handwerk van de collega-ondernemers in de dop.

Je kijkt je ogen uit naar alle creativiteit die er door de inwoners van 
Nijmegen wordt getoond. Handgemaakt en met veel liefde vervaardigd 
spreekt aan. Duurzaam, groen en lokaal ook. Je kunt kiezen uit sieraden, 
kinderkleding, unieke dameskleding, speelgoed, maar ook kunst, vinta-
ge, curiosa, brocante en tweedehands spullen. Wat je ook verzint, het is 
er. Op de site van Ieder z’n Vak zie je wat er zoal te vinden is. Het fantas-
tische is dat er bij enkele initiatieven ook een sociaal aspect om de hoek 
komt kijken. Met de oproep van de overheid om tot een participerende 
samenleving te komen, kan deze winkel er met haar eigenaren trots 
op zijn dat ze hier een flinke bijdrage aan leveren. Er is bijvoorbeeld een 
schap met spullen van het breicafé Van Wanten, een vrijwilligersinitiatief 
uit Brakkenstein. Dames die houden van breien komen wekelijks bij el-
kaar, de spullen gaan naar Ieder z’n Vak en met de opbrengst wordt voor 
hen koffie en nieuwe wol gekocht. De cirkel is rond en de breidames 
hebben zo een gezellig samenzijn. Binnenkort krijgt de RIBW ook haar  
schap en wellicht Breed ook. De deelnemers hebben in de winkel ook 
hun eigen ontmoetingsmomenten, die weer aanleiding zijn voor leuke 
contacten, maar ook leiden tot uitwisseling van ideeën. 

Tussen alle materiële spulletjes zal er ook ruimte komen voor een 
foodafdeling, met huisgemaakte wijnen, pasta’s, jam uit de regio, zelf-
gemaakte chocola, biologische thee en nog veel meer. 
Ieder z’n Vak is op maandag geopend van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag 
tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur. Elke eerste zondag van de maand 
is de winkel ook open. Op www.iederznvak.nl kun je alvast een kijkje 
nemen. Ook de spelregels voor deelname zijn daar te vinden. 
Nijmegen mag trots zijn op dit pareltje in de Benedenstad. Mariken 
wenst hen veel succes. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

iEDER Z’N vAk
ApARTE wiNkEL iN DE HEZELSTRAAT
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Alweer een aantal jaren geleden verdween 
van der Stad uit het centrum. Het was een 
begrip binnen de singels, lekker makkelijk 
voor de 9000 inwoners van dit stadsdeel 
als je tijdens het doe-het-zelven opeens 
net niet genoeg verf had, de schroeven-
draaier brak af en de betonspijkers waren 
op. voor het grotere werk moest je naar de 
Hubo of de gamma, maar op loopafstand 
kon je snel net dat ontbrekende dingetje 
halen en hups weer verder. Al die jaren is 
het gemopper dat er een doe-het-zelf-zaak 
in het centrum ontbreekt niet van de lucht 
geweest en het assortiment van de HEmA 
voldoet ook al niet meer. Nou mensen, 
die doe-het-zelf-zaak is er wel, jullie we-
ten hem alleen niet te vinden en daar gaat 
mariken wat aan doen!

Net als voorheen Van der Stad is de naam 
Wout Engelaar een begrip in Nijmegen. In de 
familie van de eigenaar van Boutje van Woutje 
barst het van de mannelijke familieleden die 
allemaal Wout Engelaar heten. Zij hebben al-
lemaal één ding gemeen: het zijn vaklui, die of 
verstand hebben van dakdekken of van lood-
gieten of van de bouw of van alledrie. De win-

Wout Engelaar in  zijn winkel

kel van onze Wout is te vinden in de Bloemerstraat op nummer 27 en is gevestigd in het pand van 
zijn overgrootvader, die het in 1922 heeft laten bouwen. Het is dus al generaties in de familie. De 
opa en vader van Wout hadden hier al een zaak en de jonge Wout heeft er zijn vroegste kindertijd 
doorgebracht. Het pand is dus van grote emotionele waarde en daarom ook de uitgelezen plek 
voor de droom van Wout: het ontstane gat in de markt weer vullen met een winkel waar je voor 
je doe-het-zelf-spullen terecht kunt.
Rondkijkend in de winkel is het assortiment behoorlijk uitgebreid sinds de opening in juni, toen 
veel bestellingen nog niet binnen waren. Je kunt er terecht voor je schroefjes en je moertjes, je 
verf en je kwasten, maar ook voor een enorm assortiment aan HG-producten. Handgereedschap 
is er volop, kleine elektraspullen ook en benodigdheden voor aansluiting van gootstenen, afvoe-
ren etc. Sterker nog, het strooizout en de sneeuwscheppers voor een eventueel komende stren-
ge winter zijn ook al voorradig en in een hoekje zag ik zelfs een doos leesbrilletjes.
Om deze nieuwe ondernemer meer vindbaar te maken, zou het mooi zijn als het komende jaar 
daadwerkelijk gestart wordt met de opknap van de Bloemerstraat. De plannen behelzen onder 
meer de vervanging van de rommelige bomen en aan de ondernemerskant een verbreding van 
het trottoir. De nieuwe bomenrij wordt dan strak doorgetrokken tot in de Augustijnenstraat en 
zorgt hopelijk ook voor een beter zicht op de puien van de winkels, die nu vaak verscholen zijn 
achter een weelderig bladerdak. De kersverse wethouder van de Binnenstad heeft er al wel voor 
gezorgd dat er eindelijk een laad- en losplaats is verschenen, om zo een eind te maken aan een 
reeks bekeuringen. 
Ga eens kijken in de zaak van deze rasechte Nimwegenaar, zodat de nieuwgeboren Eric-Wout 
ook ooit met trots kan zeggen dat de mensen bij zijn vader, opa, overgrootvader en betovergroot-
vader terecht konden voor goede spullen en een vakkundig advies. 
Maandag is de winkel gesloten, maar verder elke dag open vanaf 10.00 uur. Wout heeft ook een 
Facebookpagina (http://tinyurl.com/o7rkfr2) voor verdere informatie. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann

DOE-HET-ZELF IN DE sTAD
BOUTJE VAN WOUTJE
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mEEwERkEN AAN 
miJNmARikEN.NL?

Al bijna een jaar is www.mijnmariken.nl 
live. mijnmariken.nl is de buurtsite voor 
bewoners, ondernemers en buurtwerkers 
in het stadscentrum en de Benedenstad. 
mijnmariken.nl is op zoek naar bewoners 
die het leuk vinden om regelmatig mee te 
werken aan de buurtsite. 

Mijnmariken.nl is een vrijwilligersproject. We 
willen mensen in de wijk met elkaar verbinden. 
Wie weet wat er in zijn eigen omgeving 
gebeurt, voelt zich veiliger en prettiger, is het 
idee. Via het online platform kunnen bewoners 
van het centrum en de Benedenstad, lokale 
ondernemers en zorg- en welzijnsinstellingen 
elkaar makkelijker vinden. 
Iedereen kan iets op Mijnmariken.nl plaatsen. 
Een oproepje, een aankondiging, 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.

VRIJWILLIGERs GEZOCHT
Om mijnmariken.nl draaiende te houden, 
zijn er ook mensen nodig die zich wat vaker 
willen inzetten voor de site. Dat kan op allerlei 
manieren. 

•  Misschien vindt u het leuk om regelmatig 
de site in de gaten te houden. Zijn er 
mensen die hulp nodig hebben bij het 
plaatsen van berichten? Staan er genoeg 
verse artikelen op de site? Zetten mensen 
er geen dingen op die er niet thuishoren? 

•  Wellicht wilt u regelmatig wat schrijven over 
wat er in het centrum of de Benedenstad 
gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand 
van kleine interviews met wijkbewoners, 
ondernemers of welzijnsorganisaties.

•  Het kan ook zijn dat u de vergaderingen van 
het Bewonersplatform wilt verslaan.

•  Misschien vindt u het leuk om foto’s van 
activiteiten in onze wijk te maken of een 
filmpje te plaatsen.

    
Kortom, wie heeft zin om als vrijwilliger mee 
te draaien bij mijnmariken.nl? Het online 
platform heeft buurtverbinders/vrijwilligers die 
alles coördineren en die de andere vrijwilligers 
begeleiden. Op dit moment ben ik (Lucy Holl) 
zo’n buurtverbinder. Ik zit ook in de redactie 
van het papieren blad Mariken. Er wordt veel 
samengewerkt tussen de site en het blad. 

vindt u het leuk om mensen in de wijk 
met elkaar te verbinden? wilt u als 
vrijwilliger tijd in het buurtplatform 
steken? Stuur even een kort mailtje naar 
contact@mijnmariken.nl en ik neem 
contact met u op. 

Mijnmariken zit ook op Facebook  
(www.facebook.com/mijnmariken) en 
Twitter (@mijnmariken). De site maakt deel 
uit van Buurtverbinders Nijmegen. Dat is de 
vereniging waarbij nog veel meer soortgelijke 
Nijmeegse buurtsites aangesloten zijn. 

Tekst: Lucy Holl

gezond 
bewegen
In de vorige Mariken heeft u al het nieuws  
kunnen vernemen dat de Fysiotherapie-
praktijk van gezondheidscentrum 
‘t Weeshuis van plan is uit te breiden  
naar het buurthuis ‘t Oude Weeshuis.

Dit wordt niet zomaar een fysiotherapieprak-
tijk in het buurthuis, maar vooral een plaats 
van waaruit verschillende activiteiten op het 
gebied van gezond bewegen opgezet gaan 
worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de huisartsen van het gezondheids-
centrum en ook samen met het buurthuis. 
Immers, via de functie van het buurthuis 
willen we ook een sociale functie van deze 
wijk- ontmoetingsplaats benutten: samen- 
komen, samen wat praten, een kopje thee/
koffie drinken als er behoefte aan is en daarna 
samen bewegen onder deskundige begelei-
ding van een fysiotherapeut.

Voor die eerste bewegingsinitiatieven zijn er 
nog mogelijkheden voor u om in te schrijven.
De start van deze beleggingsactiviteiten 
wordt mede bepaald door het aantal inschrij-
vingen die binnenkomen.

Wat wij zoal doen:
•  Het benutten van de mogelijkheden in de 

Beweegtuin op dinsdag- en donderdagmiddag
•  Loopgroepen (hardlopen/joggen) rondje 

bruggen op maandagavond en donderdag-
middag

En: 
•  Vooral voor de ouderen onder u vindt er een 

voorlichtingsmiddag plaats over het voor-
komen van vallen (valpreventie). Er was er 
een in november. In december willen wij 
een tweede middag organiseren, Doorgang 
is afhankelijk van aanmelding.

Al deze activiteiten worden onder deskundige 
en enthousiasmerende leiding gegeven van 
fysiotherapeut Koen Lensen.

Aanmelden voor deze activiteiten kunt u bij 
Koen Lensen, fysiotherapeut, e-mail  
koenlensen@live.nl of telefoon 06 53 33 34 65, 
en Twan Niesten, fysiotherapeut van het ge-
zondheidscentrum, telefoon (024) 324 42 72. 

Tekst: Koen Lensen en Twan Niesten
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Aarden aan de waal 
  
Het migrantenbestaan kent momenten waarop 
de pijn van ontworteling hevig gevoeld wordt.

Ruim twintig jaar geleden kwam ik als asiel-
zoeker naar Nijmegen. Hier woonde ik sa-
men met een kleine groep lotgenoten in een 
tijdelijke woning. Anderhalf jaar lang wist ik 
niet of ik in Nederland mocht blijven. Ik wist 
niet of mijn dierbaren in mijn geboortestad, 
die in de vlammen van oorlog brandde, nog 
leefden. Met lezen en wandelen schudde ik 
de gevoelens van angst en onzekerheid van 
me af. Mijn nieuwsgierigheid hielp mij deze 

nieuwe wereld te ontdekken. Soms leidde het 
tot teleurstellingen. Zoals toen ik halte voor 
halte de route van buslijn 5 naar Berg en Dal 
volgde. Het woord ‘berg’ was een van mijn 
vroegste Nederlandse woorden. De heimwee 
in mij bracht mij helemaal naar het Duitse 
dorp Wyler, maar ik trof geen berg aan. 

Ik werd een kind van de stad aan de Waal. 

Laatst hing een groep vluchtelingen aan mijn 
lippen, omdat ik ze zou vertellen hoe ze aan 
een relevant netwerk kunnen komen dat hun 
participatie op de arbeidsmarkt mogelijk zou 
maken. Veel van deze mannen en vrouwen 
moesten jaren op een verblijfsvergunning 
wachten. Ze zijn Nederland dankbaar voor het 
veilige nest. Ze willen hier graag aan de slag.

Ik tekende een boom met diepe wortels en 
vervolgens een zaag waarmee de boom ont-
worteld wordt. De verwijderde stam die een 
lange route naar acculturatie aflegde, komt 
naar een ander land. De overlevingsdrang 
zorgt ervoor dat de stam nieuwe scheuten 
krijgt en uiteindelijk hier aardt. Op de oor-
spronkelijke wortels groeien nieuwe takken 

en bladeren. Het enten van de afgesneden 
boomstam op de achtergebleven wortels is 
niet mogelijk. De mensen, je familie, vrienden 
en collega’s die je daar om je heen had, moet 
je hier in de nieuwe samenleving compense-
ren… Wij rouwden samen om ons verleden, 
maar waren het met elkaar eens: kijk vooruit!

Een paar dagen later zat ik aan een kroeg-
tafel met een groep vrienden en kennissen. 
Ongeveer na elk nieuw drankje, wisselden 
we van onderwerp. Toen de dreigende we-
reldellende ISIS ter sprake kwam, barstte 
een aanwezige vrouw in tranen uit: ‘Ik heb 
twee zonen en wil niet dat zij de ellende van 
de oorlog meemaken. Ik ben bang voor jul-
lie moslims. Jullie hebben hier niets te zoe-
ken…’ Ze keek mij, de enige niet-autochtoon, 
aan. Ik schrok want zij kon een werkgever, 
een collega, arts of docente zijn. 

De politieke kortzichtigheid en polariserende 
mediasensaties bepalen de verhouding tus-
sen haar en mij hier in Nijmegen. Dit terwijl 
we allebei uit dezelfde tap drinken. 

Qader Shafiq

qader shafiq (Foto: jacqueline van den boom) 

Stouthamer
c a t e r i n g

onderneemt u in ons stadscentrum? 
Dan nodigen wij u van harte uit 
om vriend van mariken te worden. 
Daarmee ondersteunt u het maga-
zine voor de bewoners en onder-
nemers in het stadscentrum en de 
Benedenstad van Nijmegen. 

Voor € 75,00 per jaar plaatsen wij in elk num-
mer van Mariken uw zakelijke gegevens op 

onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. 
Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaar-
lijkse Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. 
Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt 
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien 
exemplaren in o.a. de Stadswinkel, de biblio-
theek, het stadhuis, diverse supermarkten 
en horecagelegenheden. Een digitale versie 
vindt u op www.mijnmariken.nl.

STouTHAmER CATERiNg
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T  06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

LEENDERS
Hertogstraat 52 | 6511 SC Nijmegen
T 024 322 28 66
www.leendersnijmegen.nl

koFFiEHuiS DE HEERLiJCkHEiD
Stikke Hezelstraat 54 | 6511 JZ Nijmegen
T 024 350 14 29
www.heerlijckheid-nijmegen.nl

mR. JACk’S
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacks.nl

QkE-LEQ
Kelfkensbos 45 | 6511 TB Nijmegen
T 024 329 40 89
www.qke-leq.com

DAmESmoDE HENRiCE
Bloemerstraat 108 | 6511 EN Nijmegen
T 024 323 13 33
www.henricemode.nl

gEwooN NiJmEgEN
Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen
T 024 329 9622
www.gewoonnijmegen.nl

HET LEmkE
Lange Hezelstraat 59 | 6511 CC Nijmegen
T 024 360 20 09
www.hetlemke..nl

Lange Hezelstraat 59
6511 CC  Nijmegen
info@hetlemke.nl

Tel.: 024 - 360 20 09
www.hetlemke.nl

Lange Hezelstraat 59
6511 CC  Nijmegen
info@hetlemke.nl

Tel.: 024 - 360 20 09
www.hetlemke.nl

Lange Hezelstraat 59
6511 CC  Nijmegen
info@hetlemke.nl

Tel.: 024 - 360 20 09
www.hetlemke.nl

Lange Hezelstraat 59
6511 CC  Nijmegen
info@hetlemke.nl

Tel.: 024 - 360 20 09
www.hetlemke.nl

wilt u vriend van mariken worden? of meer weten? Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, redactiemariken@gmail.com

mr. Jack’s
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TWEE WEKEN LANG sFEERVOLLE 
KERsTMARKT Op DE GROTE MARKT

Organisator van de kerstmarkt is Nijmegenaar Ruben Loendersloot. 
Hij betreurde het al een hele tijd dat de binnenstad in december 
relatief weinig kerstsfeer ademt en vindt het tijd voor actie. In 
Nijmegen staat weliswaar hier en daar een grote kerstboom, vaak 
met lampjes die met het oog op vandalisme pas halverwege be-
ginnen. Incidenteel is er een kerstmarkt. En straten als de Lange 
Hezelstraat en de Marikenstraat doen veel aan kerstversiering. 
Bovendien hangt er dit jaar voor het eerst kerstverlichting in álle 
winkelstraten van de binnenstad, meldde binnenstadmanager 
Maarten Mulder onlangs. Maar desondanks kan het altijd nóg ge-
zelliger, vindt Ruben Loendersloot. 

Uitgelezen plek
Waar het aan ontbreekt is een echte kerstmarkt. Zo’n kerstmarkt zoals 
je die ook in Duitsland ziet. De Grote Markt is daarvoor de uitgelezen 
plek. ‘Mijn vrouw is Duitse en één van de dingen waar zij mij vanaf het 
begin van onze relatie mee naar toe nam, waren de kerstmarkten. Wat 
bij ons de terrassen in de zomer zijn, zijn in Duitsland de kerstmarkten. 
Je loopt er even overheen, drinkt wat, ontmoet elkaar, gaat nog eens een 
keer.’ En daarom heeft Ruben Loendersloot nu zelf zo’n markt opgezet. 
Richting de kerstdagen lopen de Duitse kerstmarkten op hun eind. Na 
kerst wordt het helemaal stil, terwijl het leuk is om ook dan nog volop 
sfeer in de stad te houden. 

Winterse waar
Loendersloot is in het dagelijks leven verkeerskundige en heeft een 
eigen adviesbureau. Hij werkt ook steeds vaker als dagvoorzitter tij-
dens congressen en is debatleider. Hij is vanaf het begin organisator 
van het Sambafestival dat begin september zijn tiende editie beleefde. 
Het organiseren zit hem in het bloed. ‘Ik wil dat het een mooie kerst-
markt wordt, niet zo’n rijtje verwaaide kramen waar goedkope tele-
foonhoesjes en batterijen verkocht worden.’ Er komen wat kraamhou-
ders uit Duitsland met winterse etenswaar. Op andere stands zijn bij-
voorbeeld houten speelgoed, sieraden en bijzondere kerststalletjes van 
stof te koop. Wellicht komt er een poppendokter en doet de Radboud 
Universiteit iets met voeding en onderzoek. 

Horeca is enthousiast
Ruben Loendersloot vertelde zijn plannen aan de vele horecazaken op 
de Grote Markt en die waren direct enthousiast. Dat geldt ook voor de 
Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen die meteen in veel meer 
straten kraampjes wilde. ‘Nee, laten we klein maar goed beginnen. We 
zetten een mooie rij kramen in een kring om de kerstboom heen, zodat 
mensen er makkelijk even langs kunnen lopen. De horeca en week-
markt houden genoeg ruimte over, de brandweer kan erdoor.’ De hore-
cazaken zorgen onder meer voor de glühwein en bijzondere biertjes en 
dragen bij aan de aankleding en publiciteit. ‘De een heeft lichtsnoeren, 
de ander houten tafels en banken, samen maken we er iets moois van.’ 

Optredens erbij
Dertien dagen lang kunnen mensen terecht op de Nijmeegse Kerstmarkt 
van 12.00 tot 20.00 uur. Op koopavonden is dat wat langer. Er komt ook 
een nachtmarkt waarbij de kramen nog later openblijven. Loendersloot 
wil zoveel mogelijk sfeer om de markt heen. Hij is op zoek naar koren, 
koortjes, muzikanten en theatergroepen die een keer willen optreden 
tijdens de kerstmarkt en de markt zo nog aantrekkelijker maken. ‘Ik 
nodig mensen uit het centrum of de Benedenstad die willen optreden 
van harte uit om zich te melden.’ 

Mensen die mee willen werken aan de opbouw van de kerstmarkt (bij-
voorbeeld bij het versieren van de gevels) of die op willen treden, kun-
nen mailen naar rubenloendersloot@gmail.com. 
Tekst: Lucy Holl

      

Je ziet het zo voor je: een sfeervolle Nijmeegse Kerstmarkt 
met een stuk of vijftien kramen met mooie spullen. Met 
een tentje waar je even een glaasje glühwein drinkt of 

een lekker broodje eet. Het gaat gebeuren in het cen-
trum van Nijmegen van 18 tot en met 30 december. Op 
de Grote Markt, rondom de kerstboom. 
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NijmegeN
Bloemerstraat 78
t.: 024-3605614

OpeNiNgstijdeN
maandag t/m vrijdag 10-21 uur
koopavond tot 22 uur
zaterdag 10 - 18 uur
zondag 12-17 uur

Cocktailjurk

14.99

230x285_advertentie.indd   1 19-11-14   13:07
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RINGsTRATEN

NIEUWE DANssTUDIO 
Op pRACHTIGE pLEK

Eerst kon je er een wereldreis boeken; 
nu kun je er elke week een korte vakan-
tie voor lichaam en geest ervaren. In de 
nieuwe, volledig opgeknapte dansstu-
dio 113 (Van Welderenstraat 113) wordt 
sinds september volop gedanst: Tango-
Touch en Dance-Touch. Deze beide 
dansvormen draaien niet om het doen 
van pasjes maar om het genieten van 
de dans die in het moment ontstaat. 
Initiatiefnemer Enrique van Doezelaar 
neemt je mee in de verrassende wereld 
van het in verbinding met een danspart-
ner dansen op mooie muziek. Enrique: 
‘Ik dans zo vaak als ik kan. Dansen maakt 
me fit, energiek, ik kom lekker in mijn lijf 
en kan uit mijn hoofd komen. Het dan-
sen is voor mij zo veel meer dan de ui-
terlijke vorm. Het gaat er niet om hoe het 
eruit ziet voor een ander. Ik hoef me niet 
mooier voor te doen, ik hoef niet aan 
mijn imago te denken of te presteren. 
Ik mag gewoon zijn zoals ik ben en laat 
mijn lichaam zijn weg vinden.’ Studio 
113 is er voor groepslessen, individuele 
lessen, privélessen met partner en voor 
teambuilding en groepsactiviteiten. Er 
is les van maandag t/m woensdag. Wie 
de ruimte op andere dagen wil gebrui-
ken, kan Enrique bellen (06-14109948).
Meer informatie over de lessen: 
www.dance-touch.nl

FEEsTELIJKE OpENING 
NIEUWE pAND 
MUsEUMWINKEL.COM

De Museumwinkel.com vierde 29 no-
vember de opening van haar nieuwe 
en grotere winkelpand/atelier aan de 
Van Welderenstraat 114 te Nijmegen. 
Hierdoor is het nu de grootste taxider-
mie- en natuurhistorische winkel van 
Nederland. Ter ere van de feestelijke 
opening kwam de Engelse schrijver 
Errol Fuller voor de eerste keer naar 
Nederland! Hij vertelde over bijzon-
dere feiten uit de geschiedenis van de 
taxidermie. Fuller staat bekend om zijn 
prachtige boeken over taxidermie en pa-
radijsvogels en natuurlijk om zijn samen-
werking met Sir David Attenborough. 
Gediplomeerde preparateurs van De 
Museumwinkel.com gaven de hele dag 
demonstraties, zodat iedereen de kunst 
van het prepareren van dieren, vlinders 
en schedels met eigen ogen kon zien. 
Bijzondere hapjes in de vorm van een 
gezonde en duurzame insectenproeverij 
maakten deze dag compleet. 
De nieuwe winkel heeft een groter 
prepareeratelier. Het pand biedt naast 
het unieke assortiment van opgezet-
te dieren, vlinders en naturalia van De 
Museumwinkel.com ook ruimte voor 
antiek interieur. Denk hierbij aan mooie 
Victoriaanse fossielenkastjes, kabinetten 
en schrijftafels. Uit de hoge kwaliteit van 
de aangeboden objecten blijkt altijd de 
grote passie voor de natuur. Meer infor-
matie: www.demuseumwinkel.com. 

THOMTOM.BAR

Nijmegen krijgt na jaren weer een nieu-
we homobar. In voorheen Het oude 
Bakkertje, Moulin Rouge en zelfs De 
Verkeerde Kant (Van Welderenstraat 
65) start de ThomTom.bar. Het concept: 
hangen in de huiskamer, drinken en 
feesten aan de bar, dansen en flirten in 
de nacht en kijken naar shows. Dezelfde 
creatievelingen die hotel Credible en ca-
fé-restaurant Toon hebben verbouwd, 
tekenen voor de inrichting. 
De twee T(h)om’s zijn Thom Brouwer 
en Tom Huntink. Thom Brouwer heeft 
een entertainmentachtergrond bij on-
der meer Toneelgroep Amsterdam. 
Tom Huntink is initiatiefnemer van 
‘Bruut en Nieuw’, het tweemaandelijkse 
 homo & friends feest in Nijmegen en is 
betrokken bij 024-events. Kijk op www.
thomtom.bar. 

WINTER IN DE  
RINGsTRATEN
December, feestmaand met vele 
koopavonden- en zondagen in de ge-
zellige ringstraten. Sint en zijn pieten 
hebben volop strooigoed uitgedeeld 
aan het winkelend publiek. Inmiddels 
zijn de etalages omgetoverd in kerst-
sfeer. Er is veel beweging in de win-
kelstraten. Drie opmerkelijke zaken 
willen wij graag extra aandacht geven: 
Dansstudio 113, de Museumwinkel en 
de nieuwe ThomThom Bar, alledrie in 
de Van Welderenstraat.

Tekst: Els Stouthamer  
Foto dansstudio: Els Stouthamer  
Foto museumwinkel: Gerie Sandmann

Dansstudio 113

Vlnr. Nicolette, sophie, Erwin en Rick.  
Museumwinkel.com
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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. 

voor het derde jaar op rij heeft buurt-
vereniging Bataafs kwartier tijdens de 
jaarlijkse burendag een muurschildering 
aangebracht in de Derde walstraat. Het 
thema is inmiddels bekend: Romeinse 
soldaten. Het is een verwijzing naar de 
families van Romeinse soldaten die rond 
het jaar 100 na Christus in onze wijk heb-
ben gewoond. De Nijmeegse stripteke-
naar Rob Derks (Studio Noodweer) lever-
de een ontwerp aan waarmee een kleine 
maar enthousiaste groep buurtbewoners 
op zaterdag 27 september aan de slag 
ging. Het resultaat ziet u op de foto.

Ook het groen op de Scholenhof is onder-
handen genomen. De struiken zijn flink 
gesnoeid en de grote bak is opgevuld met 
wintervaste planten. Het resultaat mag er 
weer zijn.

Buurtvereniging Bataafs kwartier is ook 
altijd betrokken geweest bij de bewoners 
van wooncentrum Nieuw Doddendaal. 
Door de gedwongen verhuizing (naar 
de locatie van het voormalige Margriet 
Paviljoen, begin 2016 ) is er veel onrust 
ontstaan onder de bewoners. Een aan-
tal is inmiddels al verhuisd naar andere 
woonvoorzieningen, maar zo’n 26 bewo-
ners wachten op de sluiting van Nieuw 
Doddendaal. Door deze inkrimping zijn er 
ook steeds minder activiteiten waar de be-
woners aan mee kunnen doen.

Om juist voor deze mensen iets extra’s te 
doen, heeft onze buurtvereniging twee ac-
tiviteiten op touw gezet. Op 27 november 
zijn we met de zonnetrein naar Berg en 
Dal gereden en hebben bij de Duivelsberg 
lekker pannenkoeken gegeten. Op 1  

februari organiseren we samen met CV 
Kiek ze Kieke een sociale carnavalszit-
ting in Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis 
(Papengas Nijmegen). 

Tekst en foto: Els Stouthamer

Lang leve de 
Hezelstraat!
Als ik vanuit het Waterkwartier de stad 
binnenga, dan ga ik onder de Hezelpoort 
door (waar blijven de lichtjes met de kerst?) 
en sta op het Joris Ivensplein. Honderd 
meter verderop ben ik in de Hezelstraat, 
maar ik steek de straat over en lees daar een 
uitspraak van Joris Ivens: ‘Dikwijls, ver weg, 
bleef Nijmegen, mijn jeugd, toch dicht bij mij.’ 
Maar het leest raar. Logisch, de b van bleef en 
de N van Nijmegen zijn weggevallen. Daar 

Alard Beck (Foto: Herman van soest)

staat nou ‘leef ijmegen’. Irritant slordig en het 
is al lang zo. Het plein is autovrij gemaakt en 
het mag wel een beetje opgefleurd worden. 
Misschien kunnen ze dit dan meenemen. Ik 
loop door en loop langs café ‘De Poort van 
Hees’ de Hezelstraat binnen, een prachtcafé 
net zo prachtig als café ‘De Beurs’. Een oude 
muurschildering in de Bottelstraat vertelt alles 
over de geschiedenis van het huidige café. 
‘Stalling Verhuring van Paarden en Rijtuigen’. 
Mijn grootvader kende dit café goed: ze 
woonden in de benedenstad. Elk jaar werd 
er wel een kind geboren dat moest worden 
aangegeven en dat vele jaren achtereen. 
De naam werd voor hem op een briefje 
geschreven. Maar om er toch een feestelijk 
tintje aan te geven, eerst even langs café ‘de 
Beurs’. Nou, u begrijpt, dat liep bijna nooit 
goed af. Ten slotte was hij dan eindelijk bij het 
stadhuis, maar was het briefje met die naam 
vergeten. En zo komt het dat bijna alle broers 
van mijn moeder dezelfde voornaam kregen, 
namelijk zijn voornaam. Ik loop door en ik 
weet dat ik nu loop in de oudste winkelstraat 
van Nijmegen. De meeste panden in oude 
stijl. Een prachtige restauratie van het pand 
waar nu Dille en Kamille inzit. Mijn oog valt 

op de whiskywinkel ‘Versailles’. Het water 
loopt mijn mond binnen, wat een keus. Een 
eindje verderop een hele nieuwe winkel 
‘Ieder z’n Vak’, 120 winkels in 1. Wat een 
vondst en erg druk bezocht. Ook een unieke 
formule. Ga kijken! In de Hezelstraat kun je 
alles kopen wat je nodig hebt. Dames- en 
herenkleding, juwelen, hele goede dames- 
en herenkappers. Ik liet me vanochtend 
knippen bij Fabio, een aparte ervaring. 
Veel heel goede eethuizen, waaronder het 
oudste en beste Italiaanse restaurant van 
Nijmegen ‘Merano’, brocanterieën, galerieën, 
kinderspeelgoedwinkels, de twee beste 
bakkers van Nijmegen, de beste kaasboer 
van Nijmegen, de Natuurwinkel met een heel 
groot aanbod en drogist ‘de Gaper’ met het 
grootste assortiment crèmes en weet ik veel 
wat niet allemaal. Wel jammer dat de kop 
van de Gaper niet meer op de gevel staat. 
Samenvattend, ik ken geen winkelstraat in 
Nijmegen met zo’n kwalitatief en kwantitatief 
aanbod op alle niveaus als in deze straat. 
Ga zelf maar eens kijken. Lang leve de 
Hezelstraat!  

Alard Beck

Muurschildering, Derde Walstraat
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Stichting Benedenstad Nijmegen (SBN) 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.

December is voor een hoop ouderen niet alleen een maand van feest en gezellig 
samenzijn, juist in deze maand voelen veel ouderen zich eenzaam. Voor december 
krijgen wij dan ook altijd veel verzoekjes om uitstapjes te organiseren. Helaas kun-
nen wij maar een klein gedeelte honoreren, simpelweg omdat wij niet voldoende 
geld in kas hebben. Op verschillende data gaan we met de zonnetrein naar een 
tuincentrum, meestal is dit Intratuin in Malden. Het prachtig in kerstsfeer aange-
klede tuicentrum is een lust voor het oog en het is altijd leuk om iets aan te schaf-
fen voor de komende feestdagen. De afsluiting met een kopje koffie en warme 
appelstrudel in het tuin restaurant is altijd een succes.

muzikale kerstlunch
Door alle bezuinigingen in de zorg moet een aantal dagopvanglocaties inkrimpen 
of verhuizen naar een andere locatie. Om juist die mensen ook een fijn kerstge-
voel te geven, organiseren wij op 18 en 19 december een muzikale kerstlunch in 
restaurant Het Lemke aan de Lange Hezelstraat. Op deze dagen ontvangen wij 
de mensen van dagopvang de Taxus uit wijkcentrum Dukenburg. In de loop van 
de ochtend halen wij de mensen met de zonnetrein op. In het Lemke wordt een 
3-gangen kerstlunch geserveerd. Entertainer Jan Hoesen, die al vaker onze uitjes 
muzikaal heeft begeleid, vertolkt tijdens de lunch weer prachtige kerstliederen.
December is voor SBN een spannende maand: een aantal aangeschreven fond-
sen geeft in de maand december uitsluitsel over het wel of niet honoreren van 
de aanvraag. Mocht u interesse hebben in het financieel ondersteunen van onze 
activiteiten bel of mail gerust even. 

Els Stouthamer, telefoon 06 18 47 36 89 | info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl 
www.facebook.com/stichtingbenedenstadnijmegen.nl
Tekst en foto: Els Stouthamer

 sTICHTINGBENEDENsTAD
NIJMEGEN

st. Josefklooster naar museum Het Valkhof op 29 april 2014

in Nijmegen-Centrum 
winkeldiefstal plegen. 
Dacht het niet!
In 2014 verdubbelde het aantal gepakte 
winkeldieven. Daar hebben we hard aan ge-
werkt en als we er dit jaar weer twee maal 
zoveel arresteren ben ik trots.

Winkeliers verbeteren hun beveiliging, 
doen ook achteraf aangifte, gebruiken inter-
net beter, stellen een whats-appgroepje in 
met de buren en helpen elkaar.

Winkeldieven hebben een keus. Worden ze 
gepakt dan krijgen ze een boete of cel en 
wat zeker is: een strafblad. Dag verpleeg-
ster of kleuterjuf, beveiliger. Weg verklaring 
goed gedrag. En voor de draaideurcrimi-
neel: dag vrijheid.

Soms staan we erbij en ZIEN we het onder 
onze neus gebeuren. Schaamteloos denken 
we dan. Je voelt je ongemakkelijk. Kappen 
daarmee. Zij zijn schaamteloos en zij moe-
ten zich in Nijmegen ongemakkelijk voelen.
Beste brave burger, u weet toch dat alles 
wat ze jatten er bij u op de rekening bij 
komt. BELLEN dus. Wees ook schaamteloos 
en bel 112, blijf aan de lijn, loop met de dief 
een stukje mee, maak een foto. U hebt alle 
tijd tot de politie hem te pakken heeft.

Dan is er RESPECT. Burgerparticipatie, 
co-creatie. Mooie woorden, maar het gaat 
erom dat we het samen doen. DOEN dus.
Winkelier, vraag uw vaste klanten op te let-
ten, te bellen. Winkeldief gepakt, geef kor-
ting! Neem een camera en breng uw dieven 
in beeld.

Jatten in Nijmegen-Centrum. 
Dacht het niet! 

william Nijland

William Nijland 
Wijkagent Nijmegen-Centrum      



 FOTO’s UIT 
NIJMEGEN-CENTRUM
NIJMEGEN IN DE AVOND Foto’s: Gerie sandmann


