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ODA
Elke bezoeker van de Nijmeegse binnenstad 
kende haar: de tamboerijnvrouw. Haar naam 
was Oda le Noble. Op donderdag 19 maart 
is ze dood aangetroffen in haar woning in 
Heumen. 

Ze is een natuurlijke dood gestorven. 
Op haar vaste plek aan het begin van de 
Molenstraat hebben mensen spontaan een 
herdenkingsmonument opgericht. 
(Foto: Gerie Sandmann)

advertentie

Wij verlenen al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden. 
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het 

huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden. 
En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning.

Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 198C • 6525 GX  Nijmegen • Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Flexibel en betrokken

Herdenkingsmonument voor Oda aan de Molenstraat 
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‘Je moet nooit bij de pakken neer gaan zitten, want 
dan pakt het leven jou. Dat wil ik overbrengen. Men-
sen vrolijker maken. Ik zie het wanneer mensen niet 
lekker in hun vel zitten, dan geef ik ze aandacht en dan 
komt de rest vanzelf. Ik ben van het hert, eerlijk, recht 
door zee, nooit kwetsend. Mensen weten inmiddels 
ook wel dat ik iets meer ben dan een gek mens op een 
brommert.’

NIjMEEgSE ANNIE
Al vijftien jaar is Nijmeegse Annie een graag geziene verschijning op de 
meest uiteenlopende evenementen in de stad. ‘Het begon ooit met een 
avond voor de VGZ. Ik kreeg een telefoontje van de man van mijn beste 
vriendin. Hij had een typetje nodig op een feestavond in De Linde in 
Groesbeek. Dat werd toen Annie uit Nijmegen met bijbehorend accent. 
Er was meteen een klik en het sloeg aan. Ik had de lachers op mijn 
hand. Toen na een aantal optredens in de stad de Gelderlander er een 
keer over schreef, maakte de krant er Nijmeegse Annie van.’

HATERT
In het hart van het Waterkwartier, op de hoek van de Niersstraat en de 
Voorstadslaan woont Claudia van Kesteren met haar zevenjarig zoontje 
Storm. Geboren aan de Kleverburgstraat in Hatert en in die wijk opge-
groeid. ‘Daar komt ook het accent van Annie vandaan. Helemaal aan-
geleerd, want thuis mocht ik het niet praten. Mijn ouders kwamen uit 
Elst en Millingen. Die vonden dat plat Nimweegs maar ordinair, maar 
ik en mijn vriendinnetje toen vonden het prachtig. Dan gingen we naar 
de Verrekijker, tegenwoordig de Klumpert, en dan goed luisteren hè, en 
nadoen. Wij vonden het prachtig, dat rauwe erin en de tragiek, maar het 
is wel aangeleerd. Het zit niet 100 procent in mijn roots, al ben ik hier 
wel geboren.’

MAASTRICHT
Wanneer Claudia 13 jaar is, verhuist het gezin naar de benedenstad. Ze 
gaat naar de mavo, de huishoudschool en kiest daarna voor mbo inrich-
tingswerk en de zorg in de psychiatrie. ‘Ik was nog maar 17 toen ik al 
stage liep voor een jaar op Vijverdal in Maastricht. Ik woonde er al op 
mezelf en heb daar veel van geleerd. Na mijn diploma daar meteen door 
naar het hbo, sociaal pedagogische hulpverlening aan de Kopse Hof. Je 
kon er kiezen voor sport, muziek of drama, dat werd uiteraard drama.’

REIzEN
We zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw aanbeland. De weerbar-
stige jeugd meet zich een punkkapsel aan en Claudia blijft daar niet bij 
achter. ‘Na de Kopse Hof vertrok ik naar Amsterdam-Zuid en werkte in 
het meidenwegloophuis. Daar maakte ik vaak gebruik van theatervor-
men om de meiden bewust te maken waar het in de wereld om draait, 
en om ze weerbaar te maken. Ik wilde echter ook nog een andere 
droomwens vervullen: reizen. Eerst een half jaar hard werken, dat deed 
ik in Luxemburg in de horeca, zes dagen in de week. Ik verdiende twee-
duizend gulden per maand en kon daarvan een half jaar gaan reizen: Ma-
leisië, Singapore, Thailand. Daarna mijn hbo-opleiding afgemaakt, want 
ik wilde wel dat papiertje hebben.’

WERk
Het werken in de horeca beviel Claudia wel. Ze stond achter de bar in 
Dakota, de Rechter, Station Oost en de Waag voordat ze een vaste baan 
accepteerde in de jeugdhulpverlening. ‘Ik had het er gauw gezien. Veel 
te vaak vergaderen. Er was veel geweld, het was zwaar en ik had er 
geen goed gevoel bij. Ik kon er niet doen wat ik wilde. De druppel was 
toen een cliënt door dreigde te draaien. Hij had het schuim op de mond 
staan. In plaats van de politie bellen, wat in zo’n geval het protocol was, 
probeerde ik de man zelf rustig te krijgen. Dat lukte, probleem opgelost, 
maar een dag later bij de evaluatie kreeg ik daar wel voor op mijn kop. 
Ik had me niet aan het protocol gehouden. Daarna ben ik vertrokken.’

TANTE THEATER
Voor haar eerste optreden als Annie had ze 100 gulden reiskostenver-
goeding gekregen en Claudia ziet mogelijkheden voor de toekomst: 
Tante Theater wordt de paraplu waaronder verschillende typetjes 

Claudia van kesteren: 

‘Pak het leven 
voor het jou pakt’

Claudia van kesteren als Nijmeegse Annie
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schuilgaan die Claudia naar believen kan opvoeren. Naast het succes-
nummer Nijmeegse Annie ontstaan zo onder andere Hatertse Hannie, 
Jane Fanta en Ria Groentjes. ‘Annie is onverwoestbaar, die wordt overal 
uitgenodigd, ook op sjieke gelegenheden. De brommert is er speciaal 
voor gekocht. Ik zag het ding, toen ik een keer haast had en snel naar 
het Willemskwartier moest, bij Jos Huismans staan, een roze snorpony. 
Nou, die moest ik hebben en ik kan er overal mee naar binnen rijden 
haha, mensen zien me aankomen en het is meteen leuk!’

RAp-pRIN6
Al heel lang liep Claudia met het idee om iets te bedenken rondom een 
hele grote jurk. Maar ook het schrijven van een kinderboek was nog een 
diep gekoesterde wens. Waarom dat niet combineren? Het geïllustreer-
de prentenboek De Gaapdraak verscheen drie jaar geleden en is vooral 
bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. ‘Het boek loopt prima. er zijn er 
enkele duizenden van verkocht. De Verhalenjurk waar we mee door het 
hele land toeren, is een succes. Het is de grootste jurk van de wereld 
met een moederschoot zó groot dat iedereen er op kan zitten en waar 
alles mogelijk is, want onder de jurk vandaan komt van alles tevoor-
schijn. We toeren nu met De Rap-Prin6, een muziektheatervoorstelling 
over opkomen voor jezelf: kinderen die vragen worden overgeslagen, 

maar kinderen die zwijgen gaan het nooit krijgen. Fleur Janssen en Eve-
lien Asberg spelen de voorstelling, ikzelf produceer het.’

Claudia is een duizendpoot, want ze doet - bijna - alles zelf. ‘Ik heb al-
leen iemand voor de administratie. Maar het bedenken, het schrijven, 
de regie, het ontwerpen van de jurk, de casting, maar ook de pr - ik ben 
nu zzp’er mét personeel - dat voelt ook als een verantwoordelijkheid en 
het kost veel energie. Er is veel concurrentie in het theater. De subsi-
dies zijn al lang opgedroogd, die heb ik nooit gehad, altijd alles op eigen 
kracht gedaan en wat ik verdien gaat meteen weer terug in het bedrijf. 
Je moet een goed impresariaat hebben, want die moeten je verkopen 
aan de theaters in het land. Ik zit nu bij Koperen Kees en daar ben ik heel 
tevreden over.’

‘Ringo is een blijvertje hoor. Hij kan zingen als een nachtegaal. Hartklep-
pen open en laat de emotie maar lopen, want Annie doet dan de rest.’ 
Voor meer informatie ga naar www.tantetheater.nl. 

Tekst: Michiel van de Loo

Foto’s: collectie Claudia van Kesteren
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Voor een heel bijzondere oude auto gin-
gen we naar de Waterstraat. Daar zit 
sinds 1996 de garage van Bernard van 
Bon en zijn compagnon Hans Reinders. 
Inmiddels een eeuwenoud familiebedrijf, 
want honderd jaar geleden zaten ze al 
aan de Nieuwe Markt. Daar kon het be-
drijf geen kant meer op. Het verkaste naar 
de Waterstraat toen daar het pand van 
Tijnagel vrijkwam. 

AusTIN FG k40
Zo’n vijftig jaar geleden, tot aan 1969, was 
Garage van Bon dealer voor de vrachtwa-
gens van Austin en speciaal de Austin FG 
k40. Daarom reden deze trucks ook rond in 
Nijmegen, want ze werden onder andere ver-
kocht aan Van Swelm, Emmerik en Bunnik - 
niet helemaal toevallig allemaal houtbedrijven 
-  transportbedrijf Te Winkel en Oomes, maar 

de auto’s waren ook populair bij drankhande-
laren en vleestransporteurs. Bernard: ‘Begin 
jaren 60 kwamen die auto’s op de markt. 
Toen was ik nog een jongen, maar naarmate 
ik ouder werd, raakte ik er meer en meer door 
gefascineerd en uiteindelijk ben ik op internet 
gaan zoeken of ze nog ergens te koop ston-
den. En eindelijk, na jaren vond ik zo’n Austin 
in België, Heist op den Berg. Samen met Hans 
Gerbrands, die als restaurateur van auto’s be-
kend staat, hebben we de wagen in een diep- 
lader opgehaald en naar Nijmegen vervoerd. 
Dat is nu precies drie jaar geleden.’

ResTAuReReN
Een paar technische details: de Austin FG k40 
heeft een motorinhoud van 2200 cc, een ver-
mogen van 56 pk, rijdt op diesel ongeveer 1:3 
en heeft een maximum snelheid van 79 kilo-
meter per uur. De standaardkleur is beige en 

Hans gerbrands en Bernard van Bon

de trucks werden meestal opgespoten in de 
kleur van het bedrijf dat er in rondreed. Deze 
Austin is in Austin British Green. Oldtimers 
ouder dan veertig jaar zijn wegenbelasting-
vrij. Voor de APK-keuring moet je om de 
twee jaar naar de RDW, Rijksdienst voor het 
Wegverkeer, in Arnhem. De kentekenplaat is 
uiteraard blauw, want de gele kwamen pas 
op de auto’s die ná 1978 uit de fabriek rolden. 
Een auto opknappen is één, restaureren is een 
heel ander verhaal. Hans: ‘De auto is hele-
maal geript. Elk onderdeeltje is los geweest. 
Mis je iets, dan moet je op internet en eBay 
dat ontbrekende onderdeeltje zien te vinden. 
Alles moet absoluut origineel zijn. Of je dat nu 
uit Brazilië of Nieuw-Zeeland haalt, maar het 
meeste komt uit Engeland. Al zoekend kom je 
vaak weer van alles te weten, zoals over de 
stadslichten bijvoorbeeld, die zijn in de Austin 
identiek aan die van een Jaguar.’

ZeVeNHeuVeleNWeG
Bernard: ‘Motorisch is-ie helemaal gerevi-
seerd, zuigers, kleppen, allemaal nieuw, de 
laadbak ook. Die is van eikenhout, bewerkt 
met lijnzaadolie. Ook de carrosserie is nieuw. 
En neem nou zo’n kabelboom, geen pvc, maar 
gewikkeld in katoen en zo hoort het ook.’ Om 
te bewijzen dat er motorisch niks aan man-
keert, start Bernard de motor die vier maan-
den stil heeft gestaan, en meteen klinkt een 
tevreden ronkend geluid. Afgelopen zomer 
is Bernard er de straat mee opgegaan. ‘Naar 
Groesbeek, over de Zevenheuvelenweg. Dat 
was een mooi avontuur. Omdat de aanvoerlei-
ding naar de brandstoftank te kort was, kreeg 
de truck wanneer-ie in een bepaalde hoek 
stond geen diesel meer, en ja, dan kom je stil 
te staan. Ik had beter de Ooy in kunnen rijden, 
want toen de Austin weer horizontaal stond, 
liep-ie weer.’

TRoTs
Bernard is supertrots op zijn auto. ‘Ik weet ze-
ker dat er in heel Nederland geen tweede van 
is. Ik kan op een stoel gaan zitten en er uren 
naar kijken, zo mooi is-ie. De waarde is niet in 
geld uit te drukken, het gaat om de liefde voor 
zo’n auto.’ Het is vooral op zaterdag dat er in 
de garage aan de Austin gewerkt wordt. Ook 
nu weer, want inmiddels is een tweede Austin 
FG aangekocht. Ook deze wordt in zijn geheel 
uit elkaar getrokken en opnieuw opgebouwd, 
met dat verschil dat het nu een rode is en een 
iets ander type. Nieuwsgierig geworden? De 
Austin is te bewonderen in de etalage van 
Garage van Bon en de restauratie op www.
austinfgk40restauratie.nl. 

Tekst: Michiel van de Loo     Foto: Dave van Brenk

‘Ik kAN ER UREN 
NAAR kIjkEN’
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Altijd als mijn moeder met buslijn 5 op 
Plein ’44 in het stadscentrum aankomt, 
zegt ze: ‘eerst even bij Henrice kijken. Dat 
vind ik leuk.’ Henrice Mode, de damesmo-
dezaak vol ideeën, zit sinds jaar en dag 
aan het begin van de Bloemerstraat. De 
vader van de huidige eigenaar Arno Bank 
opende de zaak in 1972. Henrice is een be-
grip in Nijmegen.  

Arno Bank runt de zaak samen met zijn vrouw 
Anneke. ‘We staan toch bekend als modewin-
kel voor wat oudere dames. Maar kijk, Anne-
ke is begin vijftig en ze ziet er prachtig uit in 
onze kleding.’ Ook oudere jongeren kunnen 
heel goed slagen in de zaak met merken als 
Gerry Weber, Frankwalder, Rabe, Roberto 
Sarto, Zerres en Anotherwoman, vinden ze. 
De hoofdgroep zijn nog steeds dames tussen 
de 60 en 80. Wie een pasje van ouderenbond 
KBO heeft, krijgt ook tien procent korting op 
de aankopen. Anneke: ‘De mode is natuurlijk 
heel erg veranderd. Vroeger hingen hier veel 
jurken, nu kiezen mensen vaker voor combina-
ties met een rok of broek.’ Ook senioren zien 
er steeds hipper uit. 

ZelF BePAleN
Arno groeide op in Grootstal waar zijn moeder 

nog steeds woont. Zijn vader is overleden. 
‘Hij was etaleur van huis uit en bleef tot op 
hoge leeftijd de etalages doen.’ Henrice ligt 
gunstig, vlak bij allerlei bushaltes. Het is geen 
A-locatie, mensen moeten de zaak kennen. 
Maar wie er eenmaal geweest is, blijft ko-
men. Arno is destijds eerst gaan werken bij 
Profoot, later Foot Locker, en was daar rayon- 
manager. Anneke werkte bij Benetton. Zij 
zochten een andere uitdaging en vader wilde 
de zaak overdragen. Waarom niet, dachten ze. 
We wagen de gok. ‘We waren natuurlijk in een 
ondernemerssfeer opgegroeid. We wisten 
veel van de detailhandel. Als rayonmanager 
had ik aardig wat vrijheid, maar het leuke van 
ondernemen is dat je álles zelf kunt bepalen. 
Wat kopen we in, hoe maken we reclame, wat 
staat er in de etalage?’

RuIMeRe PuI
Na de overname zeventien jaar geleden is er 
ingrijpend verbouwd om de zaak aantrekke-
lijk te houden. Nu zijn Arno en Anneke bezig 
met plannen voor de winkelpui. Een complete 
glaspui van boven naar beneden mag niet van 
de gemeente, dat past niet bij het aanzicht van 
de straat. Maar ze willen wel meer glas zodat 
dat etalagepoppen beter uit de verf komen.
Arno heeft veel contacten met andere onder-

nemers uit de straat. De aangekondigde op-
knapbeurt van de Bloemerstraat gaat hen na 
aan het hart. De wens om iets aan de straat te 
doen, is er al jaren, maar nu lijkt het er einde-
lijk van te komen. ‘Henrice zit natuurlijk vlakbij 
Plein ’44. Wij hebben niet zoveel last van wat 
er verderop in de straat richting station ge-
beurt. Wij hebben wat overlast gehad van de 
renovatie van het plein, maar het is heel mooi 
geworden. Nu staan vrachtauto’s voor winkels 
op Plein ’44 wel vaak bij ons voor de deur om 
te laden en lossen.’ 
Het zou mooi zijn als er snel iets gebeurt met 
de straat en met het oude, lelijke bioscoopge-
bouw tegenover Henrice. Wellicht dat Albert 
Heijn erin komt, met (senioren)woningen erbo-
ven. De Bloemerstraat zelf moet een aangena-
me looproute zonder obstakels worden. Stoe-
pen, verkeer, bussen, het moet allemaal goed 
geregeld worden, vindt Arno Bank. ‘Nu is het 
niet duidelijk, het is van alles net niks. Het is 
een ‘doorvoerhaven’. De straat is niet gezellig, 
het is onoverzichtelijk. Als de straat opgeknapt 
wordt, trekt dat misschien ook nieuwe detail-
listen. Het zou mooi zijn als er een gevarieer-
der aanbod komt.’ 

Tekst: Lucy Holl    Foto’s: Gerie Sandmann  

HENRICE MODE WIL DAMES 
VAN ALLE LEEFTIjDEN TREkkEN

Het pand aan de Bloemerstraat Arno en Anneke
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een tijd geleden werd mijn aandacht  
getrokken door een artikel in de 
Gelderlander. In de toekomst dreigde  
een tekort te ontstaan aan rijwielherstel-
lers en schoenreparateurs stond er. ook 
andere ambachten werden in dit artikel 
onder de aandacht gebracht. 

Jammer, bedacht ik mij toen, want het zijn 
zulke mooie beroepen en ook echt nodig. 
Iets later meldde iemand mij dat ook de 
alom bekende schoenmaker uit de In de 
Betouwstraat zocht naar een opvolger. Blij 
verrast reageerde ik dus toen een collega van 
Mariken mij meldde dat de dochter van de 
schoenmaker hem op ging volgen. 

HeeRlIJk
De heerlijke leergeur komt je al tegemoet als 
je de geheel in het originele jaren 50-interieur 
bewaarde winkel binnenstapt. Ik behoor tot 

de gelukkigen die eens een kijkje mogen ne-
men in het heilige der heilige van de winkel: 
het machinepark achterin waar HET allemaal 
plaatsvindt. Gedrieën wordt hier gewerkt met 
vakman(vrouw)schap, want er werken ook 
twee dames.

FAMIlIeGesCHIeDeNIs
Bij mijn binnenkomst zet Gerard Cillessen 
het machinegeweld uit; het zou het interview 
overstemmen. Kort vertelt hij de familie-
geschiedenis, waarin hij verhaalt dat opa 
Tweehuysen van zijn moederskant in 1933 
de zaak in de Bloemerstraat is begonnen, 
gevolgd door een verhuizing in 1937 naar het 
huidige pand aan de In de Betouwstraat 42.  
In de jaren 60 heeft zijn oom Martien het 
bedrijf van opa overgenomen. Vanaf 1975 is 
Gerard eerst bij zijn oom, vanaf 1983 als  
mede-eigenaar en sinds 2000 als eigenaar in 
het bedrijf als schoenmaker actief.

TWEEHUySEN 
SCHOENMAkERIj

sAskIA
Gerard en zijn vrouw zijn ontzettend blij als 
Saskia laat weten dat zij de vakopleiding 
schoenhersteller gaat volgen. De vierde gene-
ratie kondigt zich hiermee aan. Naast één dag 
in de week naar school, doet zij vier dagen in 
de week praktijkervaring op in de winkel van 
haar ouders. Daardoor kan de overgang naar 
wat ooit haar eigen bedrijf wordt geleidelijk 
gaan, zodat haar ouders iets meer vrije tijd 
krijgen en zij steeds minder.

VAkWeRk
Schoenmakerij Tweehuysen is in niets te 
vergelijken met een hakkenbar, waar de ap-
paratuur in de winkel staat. Dit is echt het 
betere vakwerk op het gebied van leer. Het 
gaat niet alleen om schoenen, maar ook om 
tassen, riemen en jassen. Gerard legt uit dat 
zij onlangs weer stoelen en barkrukken heb-
ben voorzien van prachtige leren bekleding. 

gerard, Saskia en Marianne Cillessen
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Het is dus reparatie in de breedste zin van het woord. 

MoDe
Gerard verhaalt dat de vroege jaren 90 een ramp waren met goedkope plateauzolen en slecht 
Chinees schoeisel. Nu vindt weer een kentering plaats. Misschien komt dat door de economi-
sche crisis en de bewustwording van de mensen dat je je geliefde schoenen een tweede en 
een derde leven kunt geven door ze te laten voorzien van nieuwe hakjes en zolen. De jonge 
generatie weet dit soms niet eens en is verbaasd dat dit überhaupt kan. Het is zelfs mogelijk 
om van lange laarzen bijvoorbeeld korte te maken, omdat deze nu in de mode zijn. Dochter 
Saskia geeft inmiddels ook een moderne schwung aan de winkel. De zaak gaat mee met de 
social media en de nieuwste trends. Het allernieuwste is: gekleurde zolen onder je schoenen. 
Schitterend gewoon als je alle saaie heren in driedelige pakken kunt bewonderen met gekleur-
de zolen in de vergadering, mijmer ik

GIlDe
De winkel is aangesloten bij het gilde. Dat betekent nogal wat. Dure merken als Van Bommel 
en Van Lier gaan alleen in zee met leden van het gilde. Je kunt de bijbehorende zolen en hak-
ken met hun merk erin alleen maar bestellen als je lid bent van dit gilde. Met regelmaat komt 
het controleren of je voldoet aan dit keurmerk. Saskia is al goedgekeurd, wat een hele gerust-
stelling is voor alle klanten die nog gaan voor degelijkheid, vakmanschap en kwaliteit. 

BuReN
Tweehuysen weet zich in In de Betouwstraat omringd door veel zaken met een geschiedenis. 
Neem Gerritsen de lijstenmakerij, die al vanaf 1927 hun buurman is, en wat dacht u van Vurens, 
de kwaliteitsfrietzaak?
 
Met een vrolijk gevoel neem ik afscheid. Nijmegen heeft nog heerlijke plekken die nostalgie  
uitwasemen, oud en vertrouwd. Saskia gaat dit prachtige, maar zware beroep voortzetten. 
Succes gewenst, meisje van alle Nijmegenaren. Op www.schoenmakerijtweehuysen.com  
vindt u informatie. 

Tekst: Anneke Arzbach       Foto’s: Gerie Sandmann 

De dag begint
Gewoon een ochtend op mijn werk. Ik kijk uit 
over de Van Schaeck Mathonsingel. Zo in de 
lente, ‘s ochtends, vaak een mooi tafereeltje. 
De zonsopkomst is rechts van mij te zien 
vanuit mijn studio. Een heldere zon precies 
achter het klooster. De contouren tekenen 
scherp af en komen boven alles uit. Een 
kerkje dat me, voordat ik in Metterswane met 
mijn bedrijf startte, nooit eerder is opgevallen. 

Tientallen keren heb ik geprobeerd om van die 
zonsopkomst een foto te maken. Maar door 
het weerkaatsende raam lukt het me nooit 
het mooie beeld dat ik zie op mijn camera te 
vangen. Toch probeer ik het steeds weer...

Van boven, vanaf de achtste verdieping van 
Metterswane, ziet Nijmegen er totaal anders 
uit dan ik gewend ben. Afstanden kloppen 
niet meer en het perspectief is helemaal 
anders dan op de begane grond. Dat wat 
beneden naast elkaar lijkt te staan, staat nu 
opeens schuin achter elkaar. En wat dichtbij 
leek is nu ver weg. Als ik goed kijk, zie ik de 
auto’s rijden over de Waalbrug.

Met mijn lekkere zelfgemaakte cappuccino 
sta ik me iedere ochtend weer te verbazen 
en kijk ik meteen even naar ochtenddrukte. 
Krioelende mensen beneden, fietsers en 
auto’s die steeds maar rondjes blijven rijden 
op het Keizer Karelplein. De parkeerplaatsen 
die steeds voller raken, de dag begint. 
Ik zet mijn computer aan.  

Bregje Jaspers

 (Foto: bregje jaspers)
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In het voorjaar krijgen mens en dier het 
verlangen om naar buiten te gaan. Onze 
pauwenfamilie heeft daar ook duidelijk 
zin in. Zo gaat de bijna voltallige familie 
regelmatig op stap. En komen er weer veel 
telefoontjes van buurtbewoners. De een 
geniet van de aanblik van de wandelende 
pauwen, de ander is bezorgd. Wij kunnen 
altijd iedereen geruststellen, ze gaan altijd 
weer naar huis. 
Maar om de ongerustheid weg te nemen 
bij de buurtbewoners hebben we toch 
besloten de vrouwtjes Emma en Pauwlien 
te kortwieken. Als zij thuis blijven, zullen 
de mannetjes Jasper en Joris ook niet op 
pad gaan. De drie jonge pauwtjes, waar-
schijnlijk vrouwtjes, zijn voor de zekerheid 

ook gekortwiekt. Op de foto is te zien hoe 
Suzanne met Mark die klus klaart. Het is 
bijzonder om te merken dat, zodra een 
pauw een sokje over zijn kopje heeft, hij 
gelijk rustig wordt en zich gelaten laat 
behandelen. 

Zoals in de vorige Mariken is aangekon-
digd zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
geitjes. 
Aansluitend op onze filosofie om een 
oud-Nederlands ras te hebben kwamen 
we uit bij de Nederlandse landgeit. Zo 
togen we onlangs naar een fokker in Elst. 
Wat we daar te zien kregen overtrof echt 
de verwachtingen. Rustige zachtmoedi-
ge geitjes, dik in de vacht, gevarieerd in 

kleur, met flinke sikken. De bokken hebben 
indrukwekkende horens. Allemaal stam-
boekdieren, dus een goede mogelijkheid 
te gaan fokken. Er is besloten twee geitjes 
aan te schaffen en een bok. De bok zal 
eerst gecastreerd worden, maar omdat hij 
al vijf jaar is zal hij zijn indrukwekkende 
uiterlijk behouden. Het is mooi dat we 
kunnen meewerken dit oude ras te behou-
den. Op zeventiende en achttiende eeuwse 
schilderijen en tegels is dit ras afgebeeld, 
wie dat wil bekijken kan dit zien op: 
Groenehartvertellingen.nl/Pagina/tegels. 
Nu lopen ze in onze weide! 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

kronenburgerpark
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Op een winderige koude zaterdag laat in 
de middag worden Gerie Sandmann en ik 
warm ontvangen door Cor Klaassen en Ad 
Jansen op de Derde Walstraat 73, het klop-
pend hart van de Voedselbank Nijmegen. 

In het kleine kantoortje in de enorme hal 
brandt een elektrisch kacheltje en staat de kof-
fie klaar. Maar toch komt de warmte niet van 
het kacheltje en de koffie. Cor en Ad vertel-
len op een hartverwarmende manier over hun 
werk voor de Voedselbank. Beiden zetten hun 
expertise, die zij in hun werkzame leven heb-
ben gebruikt, nu voluit in voor deze zaak. 

Proces
Cor was inkoper in een bedrijf en een kampi-
oen acquisitie voeren op een aimabele wijze. 
Zo legt hij nu de contacten met bedrijven die 
de Voedselbank bevoorraden. Op deze wijze 
weet hij sponsoren te werven, want er is ook 
geld nodig om het hele proces van de winkel 
naar de mensen die gebruik maken van de 
Voedselbank goed te laten verlopen. Van de 
opslag tot het vervoer. 

De VOeDSelbANK
eeN GOeD GeOlieDe mAChiNe

Vlnr. joke van Onna, Cor klaassen en Ad jansen

Voedselveiligheid
Ad, gepensioneerd huisarts, legt zich toe op de 
voedselveiligheid. Hiervoor is een indrukwek-
kend systeem ontwikkeld. Bij binnenkomst 
sprongen gelijk de schappen met tientallen 
koelboxen en koeltassen in het oog. Ad heeft 
een fijnmazig systeem ontwikkeld met kaart-
jes waarop het product en de houdbaarheids-
datum vermeld staan. Hij let op de hygiëne en 
zorgt ervoor dat de producten op de juiste wij-
ze bewaard worden. In de hal bevinden zich 
twee inloopvriesruimtes, een voor brood en 
een voor diepvriesproducten. Ad geniet zicht-
baar als hij vertelt hoe nauwgezet hij deze taak 
verricht. Zo heeft hij nog steeds de zorg voor 
het welzijn van mensen, maar hij vindt dit nu 
wel iets rustiger dan de directe contacten die 
hij vroeger onderhield met zijn patiënten.
Sinds kort bevindt zich ook vlees in het as-
sortiment, een lastig kwetsbaar product. Maar 
ook hiervoor heeft Ad zijn systeem. Hij maakt 
onderscheid tussen varkens- en rundvlees en 
kip. Het certificaat op het gebied van voedsel-
veiligheid met een 100-procentscore, dat op 
tafel ligt, is hier wel op zijn plaats.

Team
Behalve Ad en Cor zetten zich nog acht vrij-
willigers in om de ongeveer tweeduizend per-
sonen, ruim 550 adressen, wekelijks te voor-
zien van een voedselpakket. De inhoud van 
het voedselpakket wisselt. Er zitten echter al-
tijd basisproducten als brood, groente, appels 
en eieren in. Cor zorgt voor de variatie. Hij 
kan uitstekend ‘schooien’, met resultaat. Zo is 
er met de feestdagen altijd iets extra’s te vin-
den in het pakket. Het hele team draagt er zorg 
voor dat iedere vrijdagochtend alle klanten 
van de Voedselbank in twee shifts hun pakket 
op vijf uitdeelpunten kunnen komen halen.
Vol bewondering voor deze mensen, 100 pro-
cent vrijwilligers, die ervoor zorgen dat deze 
Voedselbank draait als een geoliede machine, 
verlaten Gerie en ik de Derde Walstraat 73.
Wij spoeden ons naar Lux voor een borrel. Wij 
moeten opgewarmd. 

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Gerie Sandmann
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Tussen haar 7e en 15e levensjaar woonde 
Christel Kokke (nu 77) met haar familie 
in uitkijktoren belvédère. ‘De prinsesjes’ 
werden zij en haar zusjes genoemd. met 
zo’n woonplek moesten ze wel iets bijzon-
ders zijn. Ze maakten mooie dingen mee, 
bijvoorbeeld in de zomer als treinen vol 
kinderen de toren bezochten. maar het was 
lang niet altijd fijn: Christel voelde zich ook 
vaak eenzaam op de berg.

Christel Kokke woont nu in de Benedenstad, 
vlakbij buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis, waar 
ze veel werk voor oudere mensen doet (zie 
ook pagina 26). ‘Twee dingen zijn altijd be-
langrijk geweest in mijn leven: ik ben steeds 
bij blijven leren en ik heb altijd de handen uit 
de mouwen gestoken.’ Ze woont prettig in de 
Papengas. In Belvédère is ze al tientallen ja-
ren niet meer geweest. Ze durft het niet, het 
zou te veel emoties oproepen. Er zijn veel 
mooie maar ook akelige herinneringen. En 
bovendien: door de grote nieuwbouw van het 

Valkhofmuseum is het gebied er niet mooier 
op geworden, vindt ze. Nu moet je echt moei-
te doen om bij Belvédère te komen, vroeger 
was de oude toren veel meer van de gewone 
Nijmegenaren. 

gEzELLIgE ONTMOETINgSpLEk
De familie Kokke (vader, moeder, twaalf kin-
deren van wie er twee als baby overleden) 
kwam in 1945 in Belvédère te wonen. Moeder 
was opgegroeid in een weeshuis bij de non-
nen in Venlo en kreeg al jong een betrekking 
in Nijmegen. Vader groeide op in Nijmegen. 
Diens vader (Christels opa) runde café Toorop 
en was aannemer. Op een gegeven moment 
werkte vader in De Vereeniging in de hore-
ca en moeder in de linnenkamer. Zo leerden 
ze elkaar kennen. Net na de oorlog grepen ze 
de kans aan om de exploitatie van Belvédère 
over te nemen en verhuizen er met hun gezin 
naartoe. ‘Beneden hadden we een paar slaap-
kamers, boven waren de keuken en de hore-
cazalen. Als er geen gasten waren, gebruikten 

Ansichtkaart vervaardigd in opdracht van vader kokke ter promotie van Belvédère

wij die als huiskamer. Het was echt een sei-
zoensbedrijf, met in de zomer een groot terras 
dat altijd vol zat. Het was een gezellige ont-
moetingsplek waar mensen voor weinig geld 
wat konden drinken.’ 

kINDERTREINEN
De leden van de dam- en schaakvereniging 
speelden er bijvoorbeeld ook regelmatig, in 
de zomer waren er de kindertreinen. Uit alle 
hoeken van het land kwamen scholen voor 
een dagje uit naar de toren. Tientallen joelende 
kinderen beklommen tegelijkertijd de trappen. 
Vader Kokke zette rijen glazen klaar, goot si-
roop erin en ging er met de tuinslang overheen. 
Pennywafel erbij en klaar. Christel: ‘In de keu-
ken dronken wij altijd stiekem van de Fosco, 
een lekkere chocoladedrank. Totdat mijn va-
der het doorkreeg en op een dag een heel vies 
goedje in de fles had gedaan…’ Onder één van 
de ronde deuren richtte vader een snoepkiosk-
je in, met een zak ulevellen onder de toonbank 
waarvan ze ook veel snoepten. 

HELS kABAAL 
Het was er in de zomer leuk, maar niet alle 
herinneringen zijn fijn. Haar zusje Greetje 
werd in 1947 in Belvédère geboren, maar 
kwam al vroeg om het leven door een auto-on-
geluk. Het was vaak koud en ook eenzaam in 
de toren. Christel zat op school in Nijmegen-
Oost en dat was te ver voor schoolkameraad-
jes om te komen spelen. Als het onweerde was 
het een hels kabaal in de toren. De kinderen 

pRINSES CHRISTEL 
VAN BELVéDèRE
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Christel kokke

Kokke mochten rondom Belvédère niet op het 
gras lopen, want ze moesten het goede voor-
beeld geven. ‘Ik had een keer één aardappel 
geplant in een perkje en was apetrots op de 
bloemen. Iemand van de gemeente kwam en 
hakte hem om. Op Belvédère wonen leek leuk, 
maar intussen hadden we het soms best wel 
moeilijk met die aparte positie. Er werd altijd 
op ons kinderen gelet of we niets fout deden.’
Vader werd ziek en het gezin verhuisde naar 
de Gerard Noodtstraat. Belvédère werd hal-
verwege de jaren vijftig ingrijpend verbouwd. 
De pacht ging sterk omhoog en er kwam een 
andere exploitant. Christel bracht de bouw-
vakkers koffie. ‘Dat was ook de laatste keer 
dat ik er kwam.’ 

Zie ook het artikel over de geschiedenis en 
de huidige bestemming van Belvédère in het  
eerste nummer van Mariken van 2015. 

Tekst: Lucy Holl    Foto: Gerie Sandmann

Het plein,  
de Burchtstraat 
en de Waalkade
In mei 2014 schreef ik in Mariken over de 
rampzalige bestrating van het Plein 1944. 
Een snelle enquête onder honderd mensen 
die toen op het plein liepen, leverde 100 
procent negatieve reacties op. ‘Als je niet 

Alard Beck (Foto: herman van Soest)

oppast breek je je nek over die klote stenen’, 
was de teneur van de reacties. Een week of 
vijf geleden is een vrouwelijke kennis van 
mij daar gevallen. En ze was niet de eerste. 
Ze brak haar sleutelbeen en een hoofdwond 
was het resultaat. Ik vraag me af of je de 
eigenaar van het plein, de gemeente 
Nijmegen, niet aansprakelijk kunt stellen. 
Ze heeft heel lang volgehouden dat de 
bestrating oké was, maar inmiddels is ze 
tot inkeer gekomen. De bestrating wordt 
verwijderd en vervangen door een veilige 
steensoort. Het heeft wel even geduurd, 
maar we weten dat in Nijmegen zelfs de 
honden langzamer lopen dan in de rest van 
Nederland. Wanneer gaan ze die klus doen, 
vraag je je dan af, en wie betaalt dat? Nou ja, 
dat weten we nog niet, is het antwoord, want 
de Vierdaagsefeesten moeten plaatsvinden 
en wat de kosten betreft betalen we de helft 
zelf. ‘We’ zijn de burgers van deze stad. Het 
is ons belastinggeld. Maar ze moeten wel, 
want ze zijn eerder akkoord gegaan met 
deze rotzooi op het plein. Dan zijn we wel 
een paar gebroken sleutelbenen verder. 

In de Burchtstraat zit echt schot. Nu al is 
het boomstompje van die kapot getrokken 
boom verwijderd. Het heeft wel een jaar 
of twee geduurd, maar het is wel weg. Er 

is natuurlijk geen nieuwe boom geplaatst 
en dat geeft weer een hoop problemen 
voor die langzaam lopende honden, als u 
begrijpt wat ik bedoel. Voor de rest zal de 
Burchtstraat het voorlopig zonder bomen 
moeten doen. Mijn idee van die groene 
allure kreeg veel bijval in de straat. Ik woon 
daar zelf ook, dus ik heb een belang en 
kreeg al te horen vanuit het stadhuis dat 
ik deze column misbruikte en dat als ze die 
bomen zouden plaatsen mijn huis meer 
waard zou worden enzovoort. Ik dacht: wat 
is daarop tegen, want onmiddellijk zal de 
WOZ-waarde omhoog schieten en zoals u 
weet zijn ze daar in Nijmegen heel goed in. 

Ten slotte de Waalkade. Die zou te saai 
zijn. Nou ja, dat casino is architectonisch 
gezien een miskleun. Wat een vreselijk lelijk 
gebouw. Maar gelukkig wordt nu eindelijk 
de Stratenmakerstoren aangepakt en eerlijk 
is eerlijk dat plan ziet er goed uit. Als we 
nou eens de kademuren door Nijmeegse 
kunstenaars laten invullen. Dat wordt een 
kleurrijk geheel, hoeft niet veel te kosten en 
de kunstenaar van de mooiste muur krijgt 
de Waalbrugspeld.   

Alard Beck
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Afgelopen 22 februari 2015, 71 jaar nadat het 
bombardement op Nijmegen plaatsvond, zijn 
wij het project Brandgrens024 gestart. We 
willen de brandgrens van het bombardement 
op Nijmegen zichtbaar markeren in het 
centrum van de stad. Dit willen we gaan 
doen door middel van, liefst achthonderd, 
subtiele metalen plaatjes die vast zitten in 
de grond. Symbolisch voor elk slachtoffer 
een herinnering. De kleine ronde plaatjes 
in het stratenpatroon verwijzen direct naar 
het bombardement. Ze trekken de aandacht 
doordat ze wat glinsteren in het licht.

Gemeente Nijmegen heeft positief gereageerd 
op het initiatief. Ook is beperkte steun 
toegezegd. Maar het project moet vooral 
gedragen worden door de Nijmegenaren zelf. 
Er lopen nog enkele subsidieverzoeken, maar 
we gaan ervan uit dat we de herinnering vooral 
met de hulp van stadgenoten – en anderen die 
dit project een warm hart toedragen – gaan 
realiseren.

‘Mag dit uit de naam van mijn moeder? 
Zij is het oorlogsslachtoffer en zou 
absoluut hebben meegedaan, met 
deze actie. Haar verdriet ligt daar op 
de Burchtstraat voor eeuwig.’

Achtergrond
Bij de 70e herdenking in 2014 hebben we - 
Bregje Jaspers, eigenaar van STUDIO 0404, 
en Rob Jaspers (journalist bij de Gelderlander) 
in samenwerking met Gilde Nijmegen en 
met hulp van Bart Janssen (van het boek 
‘De pijn die blijft’ en kenner op gebied van 
het bombardement op Nijmegen) en Joost 
Rosendaal (historicus en schrijver van het boek 
Nijmegen ‘44) en met medewerking van het 
Regionaal Archief Nijmegen - de wandelroute 
Brandhaarden Bombardement ontwikkeld. 

We maakten een handzaam wandelboekje 
met 22 bijzondere verhalen over het oorlogs-
drama. Al meer dan 4.800 routeboekjes zijn 
afgenomen. Ook liepen meer dan 1.200 
mensen de route onder begeleiding van 
gidsen van Gilde Nijmegen. Zij lopen de route 
ook in 2015 weer, (iedere 1e en 3e zaterdag 
van de maand in de periode april tot en met 
oktober 2015, zie www.gildenijmegen.nl). Dat 
de herinnering aan het bombardement leeft in 
de stad is wel duidelijk. Maar wij vinden het 
ook belangrijk dat de brandgrens permanent 
zichtbaar wordt voor iedereen, ook voor 
mensen die een dagje naar Nijmegen komen. 
De pijn van 1944 verdient nog steeds uitleg, 
waar is het oude Nijmegen, het historische 
hart, gebleven?

BRANDgRENS 024
Flyer  voorkant (zicht op de Stikke Hezelstraat)

op dinsdag 22 februari 1944, exact om 13.28 uur, wierpen Amerikaanse 
vliegtuigen na een mislukte missie boven Duitsland op hun terugweg hun 
bommen uit boven Nijmegen. Ze maakten die 22e februari fatale inschat-
tingsfouten. De jonge vliegers wisten niet goed waar ze zich bevonden, 
boven Duits of Nederlands grondgebied? Bijna achthonderd doden en dui-
zenden gewonden waren de trieste balans van hun actie. Het historisch 
stadshart van Nijmegen was in een klap weggevaagd. 
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Farkhonda, een 
verkoolde treurwilg
 
Al weken voor het nieuwe zonkalenderjaar kon 
je de aankomst van de lente voelen. De veel-
kleurige krokussen, de vrolijke vogelzang en 
wazig geelgroene treurwilgen kondigden het 
einde van het seizoen van koud en grauw aan. 
Ik was trots op mezelf vanwege mijn grote 
prestatie tijdens de Stevensloop. Met mijn 
deelname aan de eerste Nijmeegse halve ma-
rathon wilde ik mijn grenzen verleggen en mijn 
betrokkenheid bij mijn stad laten zien. Ik liep 
voor de restauratie van het door de oorlog ge-
troffen symbool, de Stevenskerk. Daar zou ik 
over schrijven. 
Maar een droevig bericht uit mijn geboortestad 
overtuigde mijn pen dat er niets te vieren valt. 
Op de laatste winterdag werd Farkhonda, dat 
zalig betekent, op straat, in het openbaar door 
een grote menigte mannen op gruwelijke wijze 
in elkaar geslagen, vertrapt, vermoord en ver-
volgens verbrand. 
Farkhonda riep dat zij niet gedaan had waar-
van zij beschuldigd werd. Zij had de pagina’s 
van het heilige boek niet verbrand. Wie zou 
naar haar luisteren? De tientallen mannen die 
aan haar het paradijs wilden verdienen? De 
aanwezige politiemacht? Het is niet stoer om 
een hoogopgeleide vrouw te beschermen.
Hoe zou het gaan met de moeders, de zusters, 
de vrouwen en dochters van al die mannen die 
haar sloegen, toekeken of filmden?
Farkhonda was 27 jaar oud. Zij was 13 toen 
de beschaafde westerse wereld Afghanistan 
binnenviel om haar en alle andere miljoenen 
vrouwen daar hun rechten terug te geven. 
Op de eerste lentedag rende ik langs de oever 
van de Waal van waar de Stevenstoren goed 
te zien is. Ik zag het beeld van Farkhonda met 
warrige haren voor me. 
Op mijn nieuwjaarsdag huilde ik om een ver-
koolde treurwilg.  

Qader Shafiq

qader Shafiq (Foto: jacqueline van den boom) 

‘Wij willen doneren omdat onze opa bij het bombardement omgekomen is.’

Hoe ver zijn we nu?
Inmiddels loopt het project al weer een paar weken en zijn er al vele donaties en mooie reac-
ties binnen, maar we zijn er nog niet. Er is 48.000 euro nodig om de achthonderd plaatjes te 
kunnen plaatsen, als het bedrag voor tweehonderd plaatjes (12.000 euro) binnen hebben gaan 
we deze sowieso al laten plaatsen. Begin april hadden we al voor ruim 100 plaatjes aan dona-
ties binnen, los van de subsidiegelden van de gemeente Nijmegen.

‘Ter nagedachtenis aan Jan en Gerrit van Erp die met de trein uit Oss op het 
verkeerde moment naar Nijmegen waren gekomen. Uitstekend initiatief! Een 
belangrijk aandenken aan een ingrijpende gebeurtenis. Zo blijft de stad levend 
en verbonden met de bewoners van Nijmegen.’

Wij vragen u nu om dit project ook te omarmen. Symbolisch kunt u een heel of een gedeelte 
van een herinneringsplaatje van de brandgrens sponsoren. Een heel herdenkingsplaatje 
inclusief plaatsen kost 60 euro, maar u kunt bijvoorbeeld ook een half of een kwart sponsoren 
(30 of 15 euro). Elke bijdrage is welkom. 

Op de website www.brandgrens024.nl vindt u alle informatie over het doneren.

Doneren kan op twee manieren:
1.  Rechtstreeks op het rekeningnummer van het Stedelijk 4&5 mei Comité Nijmegen:  

NL56 FVLB 0225 1699 59 onder vermelding van Brandgrens024.
       Gelet op de vele enthousiaste reacties gaan wij ervan uit dat het project slaagt. Mocht het 

onverhoeds niet zo zijn, dan komen de gelden ten goede aan de werkgroep Oorlogsdoden 
Nijmegen, zie de site www.oorlogsdodennijmegen.nl.

2.  Directe aanmelding kan ook via ons formulier op de site www.brandgrens024.nl. Hier kunt u 
op aangeven dat en hoeveel u wilt bijdragen. Overboeken is dan pas nodig na ontvangst van 
een factuur. En die factuur sturen we pas als zeker is dat we voldoende sponsoraanmeldingen 
binnen hebben. 

Tekst: Bregje Jaspers    Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Nijmegen van bovenaf gezien in 1946
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spannend, dit is voor mij het eerste bezoek aan een gespecialiseerde bruidsmodewin-
kel. Ten tijde van mijn eigen huwelijk in de jaren 70 waren no-nonsense-huwelijken 
meer regel dan uitzondering, maar nu maken bruidsparen er weer de mooiste dag van 
hun leven van met alle nieuwste trends en oude tradities verweven in die ene dag die 
in het teken staan van ‘liefde overwint alles’: Amor omnia Vincit.

Eigenaresse Donna Stok-Linders ontvangt mij allerhartelijkst in haar prachtige winkel, waar 
je alles, maar dan ook alles kunt vinden voor de allermooiste bruiloft. Ik kijk mijn ogen uit als 
ik al die oogverblindende jurken zie met bijpassende schoenen en juwelen, aangevuld met kle-
ding voor de bruidsmeisjes en bruidsjonkers in dezelfde stijl. Donna heeft een enorme collectie 
met voor elke bruid en voor elke portemonnee een passend ensemble. 

DRooM
Donna, dat vrouw betekent in het Italiaans (hoe toepasselijk), is een aantal jaren geleden haar 
droom achterna gegaan door eerst bij anderen en sinds drie jaar voor haarzelf in de bruidsmode 
te gaan werken. In 2014 al heeft dit zijn vruchten afgeworpen toen zij is uitverkozen tot bruids-
modewinkel van dat jaar. Een hele prestatie voor een relatief kleine onderneming. Wat haar zo 
speciaal maakt, is dat Donna de verbinding zoekt met andere ondernemers in wie zij vertrou-
wen heeft en van wie zij weet dat ze kwaliteit leveren. 

MAATWeRk
Donna levert niet alleen een passende jurk, maar ook een passende bruiloft. Het is maatwerk 
vanaf het prille begin. Voor een maatje 36/38 is het niet moeilijk om een passende jurk te vin-
den, maar past die jurk ook bij jouw wensen en bij jouw persoonlijkheid? Dat is een heel ander 
verhaal. Eén van de eerste vragen die Donna je stelt is: hoe ziet je dag eruit? Een jurk moet 
namelijk ook fijn aanvoelen als je gaat dansen en eten en stijlvolle foto’s gaat maken. Wil je 

De bruidswinkel aan de ganzenheuvel

als jaren 20-bruid of glamourous? Wil je met 
veel glittertjes of eenvoudig maar toch sjiek? 
De klant is koning(in). 

oNDeRVeRDIePING
In het pand, waar ooit drogisterij Dirk Katje 
was gevestigd, heeft Donna een grote on-
derverdieping, waar een grote kleedkamer 
is met reuzenspiegels, een heuse salon voor 
haar haarstylisten en visagisten. Er is ook een 
fijne tafel waar de bruid de eerste passessie 
kan doen met familie onder het genot van een 
high tea. Daarnaast is er een naaiatelier, waar 
alle wensen van de bruid kunnen worden 
ingewilligd. 

Alles Is MoGelIJk
Haar designmerken zijn namelijk flexibel, wat 
inhoudt dat er naar wens aan de jurk vermaakt 
kan worden. Wil je die specifieke jurk qua 
model, maar liever met korte mouwen en pa-
reltjes? Alles is mogelijk bij haar. ‘Niemand 
trouwt voor een tientje’, zegt Donna, ‘maar 
toch krijg ik wel eens dames in tranen, die 
via een website een op het plaatje mooi ogen-
de trouwjurk hebben aangeschaft, die niet 

lA DoNNA 
BRuIDsMoDe 
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geruild mag worden en blijkt te bestaan uit 
goedkope voeringstof of ander niet-passend 
materiaal. Dan is goedkoop uiteindelijk duur-
koop toch?’ 

WeBsITe
Op trouwenmetdonna.nl kom je alle wetens-
waardigheden voor een perfecte bruiloft aan 
de weet. De site is weer gelinkt aan andere 
sites, waarop je kunt lezen hoe veel tradities 
tot stand zijn gekomen. 
Want waarom is het gebruikelijk om some-
thing old, something new, something borro-
wed en something blue te verwerken? Van de 
vader-dochterdans tot het wegwerpen van het 
bruidsboeket… alles kun je vinden. 

sAMeNWeRkING
Als voormalig pedagoge is Donna uitermate 
geschikt voor dit vak. Ze heeft inlevings-
vermogen en kan zich totaal verdiepen in de 
persoonlijkheid van het aanstaande bruids-

paar. Mooi is de samenwerking met de andere 
ondernemers in de buurt voor bijvoorbeeld 
de verzorging van de high-tea, maar ook haar 
samenwerking met fotografen, haardesigners 
en visagisten is top. Al deze mensen zijn spe-
cialisten op hun vakgebied. Donna benadrukt 
nog eens dat het creëren van een bruidskapsel 
met de perfecte make-up een vak is, evenals 
bruidsfotografie. Dat doe je niet even… Als 
je het doet moet het goed, want je kunt het 
niet overdoen. Met dat laatste in mijn gedach-
ten verlaat ik de winkel een tikje weemoedig. 
Mmm, wat als Donna er in de jaren 70 al was 
geweest?

Donna is gevestigd aan de Ganzenheuvel 33. 
Op haar site ziet u de openingstijden. Dinsdag 
gesloten. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

Roeivereniging in opbouw
RV de Waal: volgend jaar 
het water op, nu al actief
Iedereen die bij Nijmegen wel eens de rivier oversteekt, ziet het: er 
wordt op dit moment hard gewerkt aan het project Ruimte voor de 
Waal. De werkzaamheden gaan in snel tempo en in de loop van 2016 
moet het project klaar zijn. Er is dan een eiland tussen Nijmegen en 
Lent en er ontstaat een nevengeul. Zo is er bij hoogwater extra capaci-
teit voor het afvoeren van water. Mooie bijkomstigheid is dat door die 
nevengeul prachtig roeiwater ontstaat.

En dat hadden we in Nijmegen nog niet: een plek waar iedereen te-
rechtkan om te roeien. Tot nu toe was roeien in Nijmegen alleen voor-
behouden aan studenten. Zij kunnen terecht bij Nijmeegse Studenten 
Roeivereniging Phocas. Ook alle niet-studenten in en rond Nijmegen 
kunnen vanaf volgend jaar het water op. Jong en oud, beginner of er-
varen roeier. 

Dat er in onze stad flinke belangstelling is voor roeien, blijkt uit het aan-
tal leden dat RV de Waal nu al heeft: al ruim 130. Uniek voor een roei-
vereniging die pas volgend jaar over water beschikt! 
Sportieve mensen houden niet van afwachten. Daarom organiseert RV 
de Waal sinds vorig jaar al verschillende activiteiten. Zo kunnen leden 
dit voorjaar al een paar keer een dag roeien, onder andere in Arnhem en 
Haarlem. Ook zijn er plannen om net als vorig jaar in de zomer roeiacti-
viteiten voor iedereen te organiseren. 

‘Wanneer kunnen we eindelijk roeien op de Waal?’ De leden kunnen 
niet wachten tot het 2016 is. Maar tot die tijd is er nog meer dan genoeg 

te doen. Klussen aan boten en ander materiaal, kleding laten maken, 
bijdragen regelen voor meer boten en riemen, huisvesting regelen... 
Zodra de nevengeul klaar is, is er geen houden meer aan! 

Meer informatie? Nu al lid worden? 
www.rvdewaal.nl
secretaris@rvdewaal.nl
www.facebook.com/rvdewaal
Twitter: @rvdewaal

Tekst: Martijn Vet    Foto: Roeivereniging de Waal

Volgend jaar gaat RV de Waal echt van start. Nu zijn er al volop activiteiten!
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heT beGiN VAN 
heT mAAS-WAAlKANAAl
VAN De eerSTe iDeeëN TOT De DAADWerKeliJKe bOuW

het maas-Waalkanaal is het belangrijkste waterstaatskun-
dige werk in de twintigste eeuw bij Nijmegen. er zat 65 jaar 
tussen het eerste voorstel en de daadwerkelijke realisatie. 
met een belangrijke rol voor de mannen die ook de aanleg 
van de Waalbrug bepleitten.

In het begin van de twintigste eeuw verliep de scheepvaart tussen 
Limburg en de rest van Nederland gebrekkig. Delen van de Maas wa-
ren gedurende lange perioden van het jaar nauwelijks bevaarbaar. De 
Limburgse steenkool, van levensbelang voor de nationale economie, 
moest via Duitsland naar de Rijn worden vervoerd en vervolgens rich-
ting Rotterdam. Vanuit Rotterdam vond verder kolentransport plaats 
naar de diverse industriecentra.

eerste voorstel
Al in de negentiende eeuw werd de suggestie gedaan een verbinding 
tussen de Maas en de Waal te graven. G.J. de Leeuw uit Grave schreef 

hierover op 25 juni 1862 een brief aan het gemeentebestuur van 
Nijmegen. Hij stelde voor een kanaal aan te leggen van Grave naar 
Nijmegen. Dit zou een serie noodzakelijke reconstructies van de Maas 
ten westen van Grave overbodig maken. Het zou ook een versterking 
betekenen van de positie van Nijmegen en Grave als vestingsteden.
Een Nijmeegs antwoord is niet bekend. Misschien heeft de gemeente 
niet gereageerd, omdat zij rond 1860 pleitte voor de opheffing van de 
status als vestingstad. Dit lukte uiteindelijk in 1874, waarna de grote 
uitbreiding van de stad kon beginnen.

De Gelderlander
In het begin van de twintigste eeuw verscheen in het dagblad de 
Gelderlander regelmatig de rubriek Nijmeegsche Aanteekeningen van 
de hand van medehoofdredacteur Max van Poll. Daarin behandelde hij 
het wel en wee van de stad. Op 14 januari 1909 schreef Van Poll:
‘Welnu, het verband tusschen een Limburg met bevaarbare Maas een-
erzijds en het Noorden des lands en de Rijnprovincie anderzijds ware 

Vergeten verleden

Bouw hefbrug en schutsluis bij Weurt
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zonder al te grote kosten te bereiken door het graven van een kanaal 
tusschen de Maas en de Waal. De afstand Nijmegen-Mook bedraagt 
slechts een goede 10 Km. Een kanaal over dien afstand langs den voet 
der heuvelrij kan nooit grote kosten medebrengen en zou geheel tot 
het beoogde doel leiden. Dat Nijmegen ook zou profiteeren bij den 
aanleg van zulk een kanaal en alsnog meer geschikt voor een indus-
trie-vestiging dan het nu reeds is, en als overlaadplaats behoeft geen 
betoog.’

Twee weken na de publicatie van dit artikel plaatste de Gelderlander 
een ingezonden brief van P.J. Biessels van de Staatsmijnen – onderte-
kend met ‘W’ – waarin hij het voorstel voor een kanaal tussen Maas 
en Waal ondersteunde. Hij pleitte voor een ligging ten westen van 
Malden door het Hatertsebroek en de Dukenburg. De laaggelegen 
broekgronden hadden nauwelijks agrarische waarde, waardoor de ver-
werving daarvan niet kostbaar hoefde te zijn. Hij adviseerde Nijmegen 
een speciale vereniging op te richten.

Vereniging
Deze vereniging kwam er. Op 15 december 1909 werd de 
Nederlandsche Maas- en Waalkanaal-Vereeniging opgericht. De toe-
voeging ‘Nederlandsche’ was heel bewust. De initiatiefnemers wilden 
hiermee het nationaal belang onderstrepen. Voorzitter werd J.K. Kempees, 
secretaris C.A.P. Ivens, de vader van Joris. Beiden zijn in de Nijmeegse 
geschiedenis vooral bekend geworden als onvermoeibare pleitbezorgers 
voor de verkeersbrug over de Waal.

In het jaarverslag van 1910 maakte de vereniging opnieuw het belang van 
het kanaal duidelijk:
‘Eenmaal onze vereeniging opgericht, bleek de belangstelling voor 
haar, vooral in het Zuiden des lands, sterk aan te groeien. Men zag daar 

duidelijk het grote economische voordeel in, dat een Maas-Waalkanaal, 
in aansluiting aan een bevaarbare Maas, den handel en scheepvaart van 
Limburg zal doen opleven, als kortste en daardoor snelste en goedkoopste 
verbindingsweg van het Zuid-Limburgsche kolenbekken naar de indus-
triecentra in het Noorden des lands. Om dit nader toe te lichten gelieve 
men zich te herinneren hoe uiterst primitief thans (1910) de verbinding 
van Zuid-Limburg met de overige gedeelten des lands is. Per water is 
het grootste gedeelte van het vervoer haast onmogelijk, terwijl het ont-
breken van een dubbele spoorlijn ook langs dezen weg een geregeld 
vervoer haast onmogelijk maakt. Het grootste gedeelte der productie uit 
de Limburgsche kolenmijnen gaat over Aken en Ruhrort, om langs Wesel 
en Emmerik wederom het land binnen te komen. Bijna géén der kolen-
treinen, wordt in directe richting naar onze fabriekscentra doorgezonden, 
doch zij gaan allen, haast zonder uitzondering, door naar Rotterdam. 
(…) Het natuurlijke gevolg hiervan is een enorme prijsverhoging van het 
product.’

Op verzoek van de vereniging schreef Max van Poll in 1913 een bro-
chure, Het Maas- en Waalkanaal, waarin hij alle argumenten op een rij 
zette. De reacties waren positief. De toenmalige minister van Waterstaat 
schreef in zijn toelichting op de begroting van 1913 dat de kanalisatie van 
de Maas beneden Grave problemen zou opleveren. Hij wilde daarom een 
plan in voorbereiding nemen dat zou moeten leiden tot een kanaal van 
Heumen naar Ewijk.

Wetsvoorstel
Op 17 februari 1915 werd het wetsvoorstel tot aanleg van het kanaal 
door de Tweede Kamer behandeld. Het Kamerlid Smeenge steunde het 
voorstel: ‘De schippers willen zoo graag nog eenmaal een directe wa-
terverbinding zien tot stand komen tusschen het Noorden van het land, 
door België naar Frankrijk, bijvoorbeeld tot Bordeaux. Die verbinding 

Betonstorten Droogmalen en ontgraven
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nu, wordt door bovengenoemd Maas-Waalkanaal geschapen.’ Op  
12 juni 1915 verscheen de wet in het Staatsblad.

Er is heel wat afgesteggeld over het exacte traject van het kanaal. 
Uiteindelijk viel de keus op de route Heumen-Weurt. In 1918 besloot 
Nijmegen tot de aanleg van een haven- en industrieterrein net ten zui-
den van de sluis bij Weurt. Ze kreeg het voor elkaar dat de sluis zes-
tien meter breed zou worden in plaats van de oorspronkelijk geplande 
veertien meter. Hierdoor konden niet alleen schepen van tweeduizend 
ton, maar ook die van vierduizend ton de haven bereiken.

bouw
In 1920 werd het startsein voor de bouw gegeven. Het bouwwerk was 
naar aard en lengte in onderdelen verdeeld en aanbesteed. De in-
schrijvers kwamen uit heel Nederland. Er was zelfs een inschrijver uit 
Duitsland. Voor de aanleg van het gedeelte Heumen-Hatert vroeg de 
Rheinisch-Westfälische Bauindustrie 191.000 gulden. Het werk werd 
echter gegund aan de op een na laagste inschrijver: J.P. Broekhoven 
uit Nijmegen. Zijn offerte kwam uit op 204.640 gulden.

Directie en personeel van de aannemersbedrijven woonden tijdelijk 
in de buurt van het werk. Het ‘losse personeel’ werd in de regio zelf 
gevonden. In de twintiger jaren was de werkloosheid in de regio 
Nijmegen hoog, zodat er voldoende werkkrachten te vinden waren.

Het kanaal werd in gedeelten gegraven en wel zodanig dat de bruggen 
‘in den droogte’ konden worden gebouwd. Er kwamen zeven bruggen: 
twee hefbruggen bij de sluizen in Weurt en Heumen, vier vaste ver-
keersbruggen bij Neerbosch, Hatert, Malden en de Graafseweg en een 
vaste spoorbrug.

Graven werd niet alleen met de schop gedaan. Men maakte ook ge-
bruik van excavateurs, graafmachines met grijpemmers. Daarnaast had 
men de beschikking over vrachtauto’s, industriespoor en bovengrond-
se kabelbaantjes. De taluds werden versterkt door een bekleding van 
zeshoekige betonzuilen, die met de hand werden gelegd.
Hoe dieper men groef, des te natter het op de bodem werd door bin-
nensijpelend grondwater. De gedeelten die uitgegraven waren, werden 
van de droge stukken gescheiden door een dijk, bestaande uit een 
restant van nog niet uitgegraven grond, soms versterkt met tijdelijke 

wanden. Voordat de gedeelten met elkaar verbonden werden, stootte 
men de dijk door en verwijderde de restanten.

Opening
In 1927 was het werk klaar. Op 27 oktober kwam koningin Wilhelmina 
naar Nijmegen om het kanaal te openen. Ze nam plaats op een schip 
van Rijkswaterstaat, dat een oranje lint doorvoer. In de stad was een 
volksfeest georganiseerd met een groots vuurwerk langs de Waal.

In 1928 publiceerde C.A.P. Ivens een artikel over de betekenis van het 
Maas-Waalkanaal:
‘Vele kanalen zijn als het ware geïncarneerde cijfers, en schijnen met 
een liniaal getrokken. Niet aldus “ons” kanaal, dat schoon is naast het 
practische en genoemd kan worden het grootste en ruimste binnen-
scheepvaart-kanaal van Europa. Het kanaal is in z’n flauwe bogen een 
sieraad van het landschap en de mooie uitzichten vanaf de bruggen 
zijn bij menigeen reeds bekend. De bruggen hebben de grootste over-
spanning van alle, tot op heden bestaande, betonbruggen in ons land. 
Zij vormen een merkwaardig staaltje van technischen durf. Let verder 
eens op den vormen der bruggen zelf en verder ook op den aardigen 
vorm van de poorten van de hefbrug in Weurt over de sluis. Alles ge-
tuigt, dat hier niet alleen een man van vernuft, maar ook van smaak 
aan het werk was. Probeer eens niet onder de indruk te komen, als 
vanuit een centraal punt op 300 m afstand de reusachtige deuren elec-
trisch bewogen worden! Het Maas-Waalkanaal is werkelijk “a thing  
of beauty, a joy forever”.’

Tekst: René van Berlo       Foto’s: Beeldbank Rijkswaterstaat

bronnen
Voor het schrijven van dit artikel is voornamelijk gebruik gemaakt van 
het boek Driekwart eeuw Maas-Waalkanaal, 1927-2002 van Harrie 
van Eeuwijk en Geert Jan Nelissen. Dit boek is niet meer in de handel. 
Het is te leen bij de bibliotheekfilialen Mariënburg en Zwanenveld. 
Andere bronnen waren: Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid 
in Nederland van Alex van Heezik, www.kanalen-innederland.nl en 
www.maaswerken.nl.

Aanleg spoorbrug kanaalopening door koningin Wilhemina
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GIlDe 
NIJMeGeN
Gilde Nijmegen is een vrijwilligersorganisa-
tie met circa 110 vrijwilligers. Ons moto is 
‘Overdracht van kennis en ervaring.’ 

Belangrijke taken van ons gilde zijn:
Verzorgen van stadswandelingen. Dit zijn:
• Historische stadswandeling
• Stadswandeling ‘Oude stad’
• Stadswandeling ‘Verborgen Plekjes’
• Bombardementswandeling 22 februari 1944
• Stadswandeling ‘Bevrijding van Nijmegen’ 
Deze wandelingen worden wekelijks verzorgd 
volgens een rooster. Boeken op afspraak voor 
groepen op andere tijden is ook mogelijk.
Zie www.gildenijmegen.nl.

• Stadswandeling “Kunst op straat”
• Stadswandeling “Stadscentrum”
Deze wandelingen worden alleen op afspraak 
verzorgd.

Het spreken van de Nederlandse taal met 
mensen die afkomstig zijn van over de hele 
wereld. Wij doen dit in twee verschillende  
onderdelen, namelijk:
•  Het anderstaligen project op elke  

donderdagmiddag, het hele jaar door.
•  Project ‘Samenspraak’, één op één in  

gesprek met een anderstalige.

Rondleidingen op de St. Stevenstoren 
(Vanaf juni 2015 in verband met restauratie).

De wandeling ‘Romeinse Waterleiding Route’ 
(elke eerste zaterdag van de maand).

Natuurwandelingen en natuurfietstochten 
(elke dinsdagmiddag het hele jaar door).

Fietstocht ‘Battlefietstoer’ langs de brand-
haarden van de bevrijding van Nijmegen 
(alleen op afspraak via www.gildenijmegen.nl).

Met de wandelingen starten wij ons seizoen 
weer begin april 2015. Elk jaar leiden wij alleen 
al met de stadwandelingen en de bezoekers 
van de St. Stevenstoren meer dan 10.000 
mensen rond in onze mooie oudste stad van 
Nederland. Nijmegenaren, maar ook veel nati-
onale en internationale toeristen. 

Tekst: J. Pijnappels van Kempen

‘Wat hebben we tegenwoordig een lelijk 
station!’ Die of soortgelijke uitdrukkingen 
hoor je als mensen een foto zien van het 
station zoals het er voor de oorlog uitzag.

Het allereerste station van Nijmegen lag op 
de plek waar nu de Vereeniging is. Hier was 
het beginpunt van de spoorlijn naar Kleef, de 
eerste treinverbinding van Nijmegen. Toen er 
ook verbindingen kwamen met Venlo, Den 
Bosch en Arnhem werd een nieuw station ge-
bouwd op de plek waar het nog steeds is. Het 
was een ontwerp van architect C.H. Peters en 
werd geopend in 1894.
Het Regionaal Archief Nijmegen heeft tallo-
ze prachtige foto’s van dit station. Bijgaand 
exemplaar is gemaakt in 1912. We zien het 
gebouw vanuit de Stationsweg, de huidige 
Van Schaeck Mathonsingel. Er lopen mensen 
op het plein. Voor de ingang staan enkele 
rijtuigen.

Het hoofdgebouw overleefde de oorlog niet. 
Het werd in 1944 zwaar beschadigd. In 1954 
is een nieuw pand geopend, ontworpen door 
architect Sybold van Ravesteyn. Opvallend 
zijn de klokkentoren en de lange gevel links 
met bogen en pilasters. De voorgevel van dit 
gebouw bestaat niet meer. Er is een foeilelij-
ke glazen aankomst- en vertrekhal voorgezet 
met een nog lelijker dak. Bovenop staan het 
NS-logo en in grote letters ‘Nijmegen’, alsof 
mensen die naar het station gaan niet weten 
in welke stad ze zich bevinden...

Gelukkig zijn van het oorspronkelijke station 
grote delen bewaard gebleven. De overkap-
pingen van spoor 1 en het eilandperron zijn 
origineel. Dat geldt ook voor het gebouw in 
het midden van het eilandperron. Langs gro-
te delen van spoor 1 staan nog de originele 
muren. 

VROEgER EN NU

Het centraal station in 2015

Het oude station van Nijmegen in 1912

Tekst: René van Berlo    Foto 1912: collectie Regionaal Archief Nijmegen    Foto 2015: Gerie Sandmann
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Deze maand bestaat j72 één jaar. ‘j72?’ 
hoor ik u denken, ‘wat is dat nou weer?’ 
Nou, daar gaat dit artikel over, of eigenlijk 
over het idee j72. Ik spreek met sascha 
stoffelen en Marlijn oosterhoff.

Marlijn: ‘j72, dat is het pand aan Jorisstraat 
nr. 72. Maar j72 is eigenlijk meer een idee, 
een platform voor alle Nijmegenaren die 
willen delen, elkaar helpen en zichzelf ont-
plooien. Initiatiefnemers waren Juul Martin 
(bekend van de Waarmakerij) en Sascha, 
die in die tijd bezig was met een aantal 
vernieuwende projecten op het gebied 
van zorg en welzijn, gericht op participa-
tie. Uitgangspunt is het besef dat wij met 
z’n allen al genoeg hebben. Het Huis van 
Overvloed, dat gebouwd is met materialen 
die over zijn, is daar een voorbeeld van. En 
in het project Berg en deel komen buurt-
bewoners bij elkaar om te delen: gereed-
schap, speelgoed, boeken, eten en derge-
lijke. Maar ook delen zij immateriële zaken 
zoals zorg, inspiratie, hulp, aandacht.’

j72 
EEN WERkpLEk VOOR DROMEN, 
DELEN EN WAARMAkEN

HeT WeRk
Lopend door j72 kom ik dit idee voortdu-
rend tegen: de tafels zijn van hergebruikt 
hout. Houten plankiers fungeren als 
prikborden waar de diverse projecten op 
aangekondigd staan. In de zogenaamde 
lounge staan twee prachtige, verrolbare 
banken, gemaakt van pallets. Overdwars 
doorgesneden plastic flessen dienen als 
bloempotten. Op de vensterbank een rij 
oude, versleten schoenen. ‘Een archi-
tect, die hier met regelmaat werkt, gaat 
daar lampen van maken’, zo wordt mij 
verteld. ‘En de groene zitbank in de gro-
te werkruimte is gedoneerd door een 
overbuurvrouw.’

TeNTooNsTellING
Sascha: ‘Drie organisaties uit zorg en wel-
zijn betalen de huur: Pluryn, Driestroom en 
Dichterbij. Met j72 willen zij onderzoeken 
of dit idee van delen en participeren een 
meerwaarde heeft. Het j72-platform is dus: 
wie iets wil waarmaken - voor zichzelf en/

Sascha en MarlijnDe co-werkruimte van j72

of voor de stad, iets waar de stad beter, 
mooier en leefbaarder van wordt - die is 
hier welkom.’ Er is gratis koffie en wifi, op 
de website wofi genoemd. Er zijn een grote 
co-werkersruimte, een lounge en een grote 
en een kleine vergaderruimte. De lounge 
en de vergaderruimtes zijn bedoeld voor de 
vaste co-werkers. ‘Het is niet de bedoeling 
dat je even met je bedrijfje hier kosteloos 
komt vergaderen’, vertelt Marlijn. ‘Het is 
hier gratis, maar niet vrijblijvend.’ Sascha: 
‘We proberen j72 zoveel als mogelijk zonder 
geld te runnen. Samen de ruimtes schoon-
houden, af en toe koffie meenemen en de 
nadrukkelijke vraag open te staan voor 
elkaar.’ In de co-werkersruimte heerst dan 
ook regelmatig een gezellig geroezemoes.

In het gebouw aan de Jorisstraat zijn 
behalve j72 ook Het Inter-lokaal, een 
welzijnsorganisatie voor mensen in een 
zwakke sociaaleconomische positie, en 
het Zelfregiecentrum, een organisatie voor 
mensen met een beperking, gevestigd. 
‘Die groepen lopen dus in dit gebouw als 
het ware door elkaar heen. Dat geeft een 
heel eigen dynamiek’, aldus Sascha. ‘En 
daarnaast zijn hier allerlei vernieuwende, 
culturele en sociale projecten’, vervolgt 
Marlijn, ‘De WMO-denktank waarin cliënten 
(burgers) van verschillende zorgorgani-
saties zitten en nadenken over hoe zorg 
beter kan, Allemaal van Nimwegen, een 
eigentijds theater- en poëzieproject van de 
stichting Poëtisch, de Talentenexpeditie die 
jongeren helpt actief op zoek te gaan naar 
hun mogelijkheden op het gebied van scho-
ling en werk, Bijzonder thuis afgehaald voor 
iedereen die ondersteuning nodig heeft 
rond de avondmaaltijd.’ Om maar een paar 
van de vele projecten in j72 te noemen. 
Sascha: ‘Kernwoorden zijn talent, sociaal 
en ontplooiing. Daar draait het in j72 om.’ 
Iedereen is welkom. 

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Laura Hendrikx
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er gaan dingen veranderen in het zorgcom-
plex Nieuw Doddendaal. Nu de bewoners 
van het wooncentrum gaan verhuizen, gaat 
de eigenaar van het gebouw, woningstich-
ting Portaal, een nieuwe huurder zoeken. 
Parallel aan die ontwikkeling staat het 
voortbestaan van het activiteitencentrum 
(AC Doddendaal) op het spel. Wanneer de 
bewoners vertrekken, zal ook - waarschijn-
lijk - een aantal activiteiten ophouden. Wat 
zal er dan overblijven van AC Doddendaal?

bezorgde buurtbewoners
Een aantal bezorgde buurtbewoners - Ellie Aartman, 
Nonke Verheijen, Margriet Klomp, Lex Janssen en 
Twan Niesten - zit bij elkaar en bespreekt de ontstane 
situatie. Margriet Klomp, voorzitter van de regiegroep 
van het Bewonersplatform Centrum, resumeert: ‘Er 
is voor ons een aantal onduidelijkheden. Wie gaat 
Nieuw-Doddendaal huren? Welke nieuwe bewoners 
zullen hun intrek nemen? Kan en gaat de nieuwe 
huurder ook aanspraak maken op (het gebruik van) 
AC Doddendaal?’ Ellie Aartman, die als betrokken 
buurtbewoner samen met Nonke Verheijen al een 
tijd bezig is de toekomstige situatie te onderzoeken, 
vult aan: ‘Het is van belang dat we dat op tijd weten, 
want per 1 april 2016 loopt het contract met de huidi-

beSTemmiNG 

ACTiViTeiTeNCeNTrum 
DODDeNDAAl

Vlnr: Margriet klomp, Twan Niesten, Ellie Aartman, Nonke Verheijen en Lex janssen

ge huurder, ZZG, af.’ Vervolgens noemt ze een aantal 
kernwaarden die binnen het AC Doddendaal behou-
den dienen te blijven: sociale cohesie, ontmoetings-
plek voor wijkbewoners, laagdrempelig, kleinschalig, 
signaalfunctie, uitwisseling van gedachten, korte lij-
nen, informeel, vertrouwensband. 

Steun vanuit de politiek
Lex Janssen haalt een uitspraak aan van de 
Nijmeegse wethouder voor zorg, welzijn en wo-
nen: ‘Bij de presentatie van het bewonersrapport 
Schouder aan schouder heeft wethouder Frings 
duidelijk gezegd dat de sociale functie van het AC 
behouden moet blijven.’ Nonke Verheijen: ‘Dat is 
allemaal goed en wel, maar dan volgt de vraag: 
welke sociale functies verdwijnen als ZZG en haar 
activiteiten verdwijnen? Willen de groepen die op 
dit moment activiteiten organiseren, er dan nog 
blijven?’ In het AC worden tal van activiteiten ge-
organiseerd. Er zijn een zanggroep en een compu-
terclub. Er wordt veel samen gegeten. Er wordt met 
regelmaat vergaderd. Er worden lezingen gegeven. 
Twan Niesten: ‘Een aantal van die activiteiten zijn 
gerelateerd aan de huidige bewoners en de ZZG. De 
vraag is dus of die activiteiten blijven. Maar je kunt 
het probleem ook zien als een nieuwe mogelijkheid: 
wanneer de huidige bewoners zijn verhuisd, komen 

faciliteiten en ruimte vrij voor nieuwe activiteiten.’

en verder?
Ook buurt- en wijkbewoners willen een stem hebben 
bij de ontwikkeling van het AC. Die ontwikkeling 
centreert om drie kernvragen:
•  Welke activiteiten worden er op dit moment in het 

AC gehouden?
•  Welke activiteiten blijven en welke verdwijnen als 

het ZZG vertrekt?
•  Aan wat voor activiteiten is er in de buurt/wijk 

behoefte die in het AC georganiseerd kunnen 
worden?

De laatste vraag zal onderzocht worden middels een 
enquête.
De bezorgde wijkbewoners zien zich dus voor een 
aantal problemen geplaatst. Twan: ‘We moeten er 
rekening mee houden dat het AC zijn sociale func-
tie voor de wijk verliest. Daarom is initiatief van de 
buurtbewoners belangrijk. We moeten inzicht krij-
gen in de sociale behoefte waar het AC in vervult.’ 
Ellie en Nonke zijn al gestart met gesprekken met in-
gewijden en belanghebbenden. In de volgende editie 
van Mariken leest u over de verdere ontwikkelingen 
bij het Activiteitencentrum Doddendaal. 

Tekst: Jack Fila     Foto: Gerie Sandmann
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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. 

RESERVEER EEN VIp-pLAATS  
EN SpONSOR HET EVENEMENT
Bij het grote podium voor de Nicolaaskapel komt een terras 
waar u een VIP-plaats kunt reserveren. Zo’n Vip Arrangement 
Valkhof klassiek 2015 kost ¤ 100,00.

U krijgt voor vier personen:
• Tafeltje met 4 stoelen     
• Koffie of thee met lekkernij    
• Glaasje Prosecco of glas bubbels non-alcohol  
• twee consumpties p.p. naar keuze 
Vanaf vier personen, elke persoon extra € 20,00. Reserveren  
kunt u door een e-mail te sturen naar info@valkhofklassiek.nl.

zONNETREINTjE RIjDT
Wat moeilijker ter been of gewoon een beetje lui? Het zonne-
treintje rijdt, de opstappunten staan in het programma.  

kOM gEzELLIg pICkNICkEN 
IN HET VALkHOFpARk
De hele middag is iedereen van harte welkom om gezellig met 
familie, vrienden en bekenden te komen picknicken in het park. 
Geniet van klassieke muziek én van de hapjes en drankjes die te 
verkrijgen zijn bij het horecapunt.

Het bestuur van buurtvereniging Bataafs Kwartier nodigt speci-
aal alle bewoners van het Bataafs Kwartier uit voor deze gezelli-
ge picknick in het Valkhofpark (van 12.00–15.00 uur).

Speciaal voor de bewoners zijn tafels met banken gereserveerd. 
Iedere tafel krijgt een kan koffie en/of thee aangeboden door de 
buurtvereniging. Je hoeft alleen nog zelf voor een gevulde pick-
nickmand te zorgen. Wie daar geen zin in heeft, kan ook lekkere 
broodjes, cupcakes en allerlei drankjes kopen bij het horecapunt. 
Zorg wel dat je er om 12.00 uur bent, want we kunnen de zit-
plaatsen niet de hele middag gereserveerd houden en vol = vol! 
Neem je liever een kleed mee om op te zitten, dan is dit natuurlijk 
ook prima. Voor de kinderen (tot 8 jaar) is er een springkussen. 

ZoNDAG 7 JuNI 2015: 

TWeeDe eDITIe VAN 
VAlkHoF klAssIek 
NIJMeGeN IN CoNCeRT 
Nijmegen klinkt klassiek | Nijmegen klinkt populair | Nijmegen 
klinkt met wereldmuziek | Nijmegen klinkt met dansers en 
dansmuziek | Nijmegen klinkt op straten, pleinen en in prachtige 
gebouwen | Nijmegen klinkt in de diverse torens | Nijmegen 
klinkt in Het Valkhofkwartier | Nijmegen klinkt met minstens 850 
samenwerkende musici.

Op zondag 7 juni klinkt overal in Nijmegen-Centrum en Valkhof 
muziek van 12.00-18.30 uur.

Van 12.00 tot 17.00 uur
Van het Kronenburgpark tot aan het Belvédère is er van alles te 
doen in vele muziekstijlen. In de torens van het Kronenburgpark 
tot aan het Belvédère klinkt muziek en kan men ‘abseilen’. In de 
Lange Hezelstraat klinkt klassiek bij Dille en Kamille. Er is muziek 
op de Ganzenheuvel, in de Stevenskerk, op de Grote Markt, in de 
Burchtstraat, op het Faberplein, op het Marienburgplein, op het 
Koningsplein, bij de Lindenberg en op Het Valkhof.

Van 12.00 tot 18.30 uur
In het Valkhofkwartier de hele dag klassieke muziek, met een ex-
tra naprogramma waar iedereen samenkomt met muziek en een 
lekker glas.

Kijk op www.valkhofklassiek.nl voor actuele informatie.

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

koningingsdag 2014 

VERVELINg IS UITgESLOTEN IN HET 

VALkHOFkWARTIER
Nu het nieuwe toeristenseizoen begonnen is, de horeca de ter-
rassen weer uitgezet heeft, de winkels hun mooiste aanbod uit-
stallen, de musea hun schatten weer tonen en er regelmatig eve-
nementen gepland staan, valt eigenlijk pas goed op hoe prachtig 
het Valkhofkwartier is opgebouwd.

Het hele gebied wordt omzoomd door veelzijdige winkels en een 
grote verscheidenheid aan horeca voor ontbijt, lunch en diner. Een 
tweede ring wordt gevormd door de musea Het Valkhof, De Bastei 
(in aanbouw) en Velorama, de monumenten de Nicolaaskapel en de 
Barbarossaruïne en cultuurtempel De Lindenberg. En binnen deze 
twee ringen liggen een paar prachtige parken en terreinen voor 
evenementen. Het Valkhofkwartier biedt iedereen de mogelijkheid 
om iedere dag van de week van 10.00 uur in de ochtend tot diep 
in de nacht bijzonder aangenaam bezig te zijn. En dat dan ook nog 
met een regelmatig wisselend aanbod. Dus verveling uitgesloten.

Meegezogen
Maar het is juist het vaste, fysieke aanbod van het gebied, dat het 
meest imposant is. Een wandeling door de parken, langs de mo-
numenten, van of naar de machtige Waal doet je beseffen, dat je 
meegezogen wordt in eeuwen Nijmeegse geschiedenis. Er is wei-
nig fantasie voor nodig om je in te beelden dat je de eerste mens 
bent die hier een veilige en beschermde plek vond. Of een Romein, 
die hier de uiterste grens van een machtig rijk verdedigde. Of een 
middeleeuwse edelman, die uit het raam van zijn Valkhofburcht 
over zijn land staarde, of een Amerikaanse soldaat, die zijn leven 
waagde om de brug over de Waal ongeschonden te veroveren. 
Duizenden mannen, vrouwen en kinderen uit vervlogen tijden heb-
ben hier ook gelopen, gewerkt, gespeeld, gelachen en gehuild en 

zij zagen allemaal ongeveer hetzelfde als de bezoeker van deze 
Valkhofheuvel nu.

Mooi aanbod
Naast het vaste aanbod is er de komende maanden ook een ge-
varieerd aanbod aan speciale evenementen in het Valkhofkwartier:

De musea Het Valkhof en Velorama hebben hun poorten ook weer 
wagenwijd openstaan met hun prachtige, vaste collectie, maar 
ook met bijzondere exposities. En het loont zeker de moeite om de 
Nicolaaskapel binnen te wandelen, de speciale bouw en schilderin-
gen te bewonderen en over haar bewogen geschiedenis van meer 
dan 1000 jaar te lezen. Misschien moet je even wachten voordat je 
de Nicolaaskapel in kunt, omdat op dat moment een jong paar in het 
huwelijk treedt. Maar dat geeft je de tijd om naar het uitzichtpunt te 
wandelen en te kijken hoe het staat met de bouw van het nieuwe 
museum voor cultuurhistorie en natuur De Bastei. 
Tekst: Rob van Bruggen     Foto’s: Gerie Sandmann

APRIL

19 Valkhofkwartier Theatraal am Waal www.theatraalamwaal.nl

27 Valkhofpark Vrijmarkt

27 Barbarossaruïne Demonstraties van de 
nobele schermsport

www.de-3-musketiers.nl

27 Hunnerpark Oranjepop www.oranjepop-nijmegen.nl

MEI

5 Hunnerpark Bevrijdingsfestival www.4en5mei-nijmegen.nl

5 Lindenberg Kinderbevrijdingsfestival www.delindenberg.com

10 Valkhofpark Dag van het Levenslied www.dedagvanhetlevenslied.nl

25 Kelfkensbos 
(o.a.)

Pinkstermarkt

JUNI

7 Valkhofpark Valkhof Klassiek www.valkhofklassiek.nl
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een van de projecten waarmee stichting Benedenstad 
Nijmegen bezig is, is het opknappen van het pleintje van 
buurtcentrum ’t oude Weeshuis aan de Papengas. Door het 
plaatsen van bankjes en plantenbakken willen we het pleintje 
aantrekkelijker maken, zodat het er gezelliger uit komt te zien 
en meer mensen ’t oude Weeshuis komen bezoeken. er zijn 
heel veel activiteiten in het buurtcentrum. en je kunt er ook ge-
woon binnenlopen voor een kop koffie en een praatje maken 
met buurtbewoners.

Christel kokke
Een van de vaste bezoekers van ’t Oude Weeshuis is Christel Kokke. 
Christel woont tegenover het buurthuis en is er kind aan huis. Op de 
woensdagochtenden organiseert zij daar om de week een gespreks-
groep rondom diverse thema’s. Op donderdagavond kookt zij samen 
met haar dochter voor gemiddeld twintig buurtbewoners die voor 
€5,00 een 4-gangen diner krijgen voorgeschoteld. 
Elke maand is er op woensdagmiddag een bingo met leuke prijzen. 
Christel is de initiatiefnemer om ’t Oude Weeshuis meer op de kaart 
te zetten zodat er meer bezoekers komen. Het opknappen van het 
plein en ook van de achtertuin was dan ook haar idee. Samen met de 
bewoners uit de Benedenstad en medewerkers van ’t Oude Weeshuis 
zijn er in september al plantenbakken geplaatst in de vensterbanken. 
Vorige maand heeft de gemeente bankjes op de muurtjes bevestigd 
achter het zwembadje. Ook zijn daar plantenbakken tussen gemaakt.

Nl Doet
Vrijdag 20 maart was weer de landelijke NL Doet Dag van het 
Oranjefonds. Deze dag hebben we gebruikt om met alle betrokken 
buurtbewoners en medewerkers van ’t Oude Weeshuis de planten in 
de bakken te zetten. Voordat er geplant kon worden, heeft een aantal 
mensen eerst de muren en het  zwembadje schoongespoten met 
een hogedrukspuit. Ook het gras tussen de bestrating is verwijderd.
Daarna was de beurt aan de mensen met de groene vingers. De ge-
meente heeft prachtige planten geleverd: Passie Flora (deze krijgt 
tijdens de bloei in de zomer prachtige blauwe bloemen), Clematis 
(deze plant zorgt voor mooie roze tinten) en een aantal bodembedek-
kers waaronder kattenkruid. Die laatste zorgen ervoor dat het vocht 
enigszins vastgehouden kan worden in de bakken. Het resultaat mag 
er zijn: mooie bakken gevuld met planten die van de zomer voor een 
kleurige bloemenzee zorgen.
De gemeente Nijmegen heeft diep in de buidel getast om dit project 
te financieren. Voorwaarde is dat de buurtbewoners voor onderhoud 
zorgen. Om dit goed vast te leggen is er een participatieovereen-
komst gesloten en getekend door wethouder Harriët Tiemens en Els 
Stouthamer van Stichting Benedenstad Nijmegen. Els Stouthamer 
vertegenwoordigt hiermee de bewoners.

stadstuin
Nu het pleintje een fikse opknapbeurt heeft gekregen, is het tijd ge-
worden voor de achterkant. Aan de achterzijde van ’t Oude Weeshuis 

 STICHTINgBENEDENSTAD
NIjMEgEN

pleintje van Buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis jo janssen, wethouder Harriët Tiemens en Els Stouthamer
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is een grote binnentuin van wel duizend m2. 
Grotendeels bestaat deze tuin uit bestrating. 
Tijd dus om dit aan te pakken en te zorgen 
dat hier veel groen komt, zodat dit een stads-
tuin gaat worden voor alle omwonenden en 
gebruikers van ’t Oude Weeshuis.
Wethouder Tiemens heeft tijdens de NL 
Doet Dag ook hier rondgekeken en was het 
met ons eens: hier kan iets moois verrijzen. 
Het is een unieke plek in het hartje van de 
Benedenstad. Inmiddels zijn we bezig met 
het maken van een tekening, waar alle wen-

sen van de betrokken bewoners in worden 
meegenomen. Zo wordt gedacht aan een 
vijver (in de voormalige zandbak), een ter-
ras, een speelplek voor kleine kinderen met 
speeltoestellen, een jeu de boules baan, een 
barbecueplaats en natuurlijk niet te vergeten 
een moestuin. In de volgende uitgave van 
Mariken hoop ik hier meer over te kunnen 
vertellen. 

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Theo van Zwam

Stichting Benedenstad Nijmegen (SBN) 
is een initiatief van Jo Janssen van 
Gewoon Nijmegen en bestaat geheel 
uit vrijwilligers.
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl 
www.facebook.com/stichtingbeneden-
stadnijmegen.nl

en... wat doet u?
Ik zat gisterenavond bij het Bewonersplat-
form. Een van de weinige vaste overlegvor-

men die ik bezoek. Ik ben namelijk liever be-
zig met boeven vangen. Toch ga ik er elke 
maand naartoe. Ik kom er burgers tegen die 
betrokken zijn bij hun wijk, het centrum en 
de Benedenstad. Zij hebben het over hun 
straat, hun wijk. Sommige onderwerpen 
hebben betrekking op politiewerk.
In onze wijk wonen heel veel studenten. Die 
zijn niet betrokken bij het Bewonersplat-
form. Ik vind dat een gemis, want ze doen er 
toe in Nijmegen en zeker in het centrumge-
bied. De problemen in de Karrengas zijn ho-
recagerelateerd. Studenten uit Eindhoven 
komen de buren helpen met de Lightchal-
lenge 2015. Politiestudenten uit Apeldoorn 
helpen ons vaak om problemen in kaart te 
brengen. Studenten onderzoeken gemeen-
tewerk en politiewerk over co-creatie en zo. 
Ben je student en woon je in het centrum? 
Kijk eens of je wat voor de buurt wilt of kunt 
betekenen, al dan niet gecombineerd met 
een studieopdracht. Heb je een student als 

buurman of buurvrouw, daag ze uit. Er is 
genoeg te doen. Samenwerken loont. Van-
uit het Bewonersplatform komen de vragen 
naar voren. Samenwerking onder regie van 
wijkmanager Eric van Ewijk met bewoners, 
bureau Toezicht en de politie leidt vaak tot 
oplossingen. De resultaten van de laatste 
maanden: overlast Kelfkensbos in de grip 
gekregen, dealpandje Gerard Noodtstraat 
aangepakt,  aanpak winkeldiefstal op de 
kaart gezet. Lopende zaken: Karrengas en 
de Bloemerstraat.
Wat ik mooi vind, is de betrokkenheid, zijn 
de verhalen over wel of geen boom in de 
straat, de zwerffietsen, toegankelijkheid, 
evenementen. En of er wel of geen zitver-
bod moest komen op de trappen van het 
station, 1 april jongstleden. Bedankt voor 
de adviezen! 

William Nijland

William Nijland (Foto: gerie Sandmann)
Wijkagent Nijmegen-Centrum      

jo janssen, wethouder Harriët Tiemens en Els Stouthamer

Alle betrokkenen bij de participatieovereenkomst plantenbakken vullen



28april 2015

ReGIeGRoeP
Dit jaar is het Bewonersplatform versterkt met een extra lid van de 
regiegroep, namelijk Hans Walraven. Hij is een persoon die zeker 
een toevoeging is voor de facilitering van het Bewonersplatform 
Centrum-Benedenstad. Hans weet eenieder als persoon te waar-
deren en respecteren en kan bruggen slaan tussen verschillende 
opvattingen en groeperingen. Hieronder stelt Hans zichzelf voor.

IeTs VeRBeTeReN
Hans was aangenaam verrast door de opzet van het 
Bewonersplatform. Namelijk dat we werken met werkgroepen van 
minstens drie personen die zich inzetten voor een doel (verbeteren 
leefbaarheid en veiligheid)  binnen het centrum. Hierdoor werd ik 
zelf weer eens bewust van waarom ik nu eigenlijk (uit nood gebo-
ren) voorzitter van het Bewonersplatform ben geworden. Als re-
giegroep zijn we géén bestuur. We zijn faciliterend in vorm en con-
tacten. Alle andere zaken regelen de werkgroepen zelf. Dat dat niet 
altijd makkelijk is, zal voor niemand nieuw zijn. Als er iets bereikt 
is door een werkgroep is dat een verdienste van die werkgroep. 
Wil je samen met anderen iets verbeteren in het centrum? Bezoek 
dan eens een vergadering van het Bewonersplatform Centrum-
Benedenstad. De data zijn terug te vinden op de site www.mijnma-
riken.nl. De eerstvolgende vergadering is 20 april om 19.30 in AC 
Doddendaal, Achter Valburg 2.

Margriet Klomp 
Voorzitter Bewonersplatform Centrum-Benedenstad

eVeN VooRsTelleN
Zoals al in het stuk van Margriet te lezen is, ben ik onlangs toe-
getreden tot de regiegroep. Het lijkt me leuk om op deze manier 
iets bij te dragen aan de buurt waar ik al meer dan de helft van 
mijn leven woon. Eind jaren 70 en begin jaren 80 heb ik op ka-
mers in het centrum gezeten. In die tijd heb ik aan de wieg gestaan 
van de Bewonersraad Binnenstad. Sinds ruim dertig jaar heb ik 
een huis in de mooie Benedenstad. Ik ben ook een van de oprich-
ters van cd-winkel De Waaghals (Achter de Hoofdwacht). Daarna 
heb ik twintig jaar gewerkt als stads- en kunstredacteur van de 
Gelderlander. Nu ik gepensioneerd ben wil ik mijn tijd graag steken 
in het Bewonersplatform. Ik moet uiteraard nog ingewerkt worden, 
maar hoop snel naast Margriet een rol te spelen in de instandhou-
ding van een goed leefklimaat in onze wijk.  

Hans Walraven 

Foto: Gerie Sandmann

De ONTWiKKeliNGeN VAN heT  

beWONerSPlATfOrm 
CeNTrum-beNeDeNSTAD

Margriet klomp

Dit jaar zijn we gestart met onder andere de aanko-
mende veranderingen in het Activiteitencentrum 
(AC) Doddendaal. De opzegging van ZZG van pand 
Doddendaal en de verhuizing van de huidige bewoners 
van Doddendaal, die plaats gaat vinden voor 1 april 
2016, betekent  dat er voor het AC Doddendaal wellicht 
wat gaat veranderen. Na een verhelderende toelich-
ting van Albaer Hillen, bestuurslid van AC Doddendaal, 
hebben twee personen uit het Bewonersplatform zich 
aangemeld om te onderzoeken wat dit gaat beteke-
nen voor het bestaansrecht en de toekomst van AC 
Doddendaal. Hierover leest u elders in dit blad meer.
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onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij 
u van harte uit om Vriend van Mariken te worden. 
Daarmee ondersteunt u het magazine voor de be-
woners en ondernemers in het stadscentrum en de 
Benedenstad van Nijmegen. 

Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw 

zakelijke gegevens op onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. 

Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Vrienden van 

Mariken-borrel.

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x 

per jaar en wordt huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exem-

plaren in o.a. de Stadswinkel, de bibliotheek, het stadhuis, diverse 

supermarkten en horecagelegenheden. Een digitale versie vindt u op 

www.mijnmariken.nl.

Wilt u Vriend van Mariken worden? of meer weten? 
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, 
redactiemariken@gmail.com

BouTJe VAN WouTJe
Bloemerstraat 27 | 6511 EB Nijmegen
T 024 72 00 999
www.boutjevanwoutje.nl

MoeNeN WooNDeCoRATIe  
eN PRoJeCTeN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

Boutje van Woutje
De ENIGE Doe-Het-Zelf

zaak in het centrum

sCHoeNMAkeRIJ TWeeHuyseN
In de Betouwstraat 42 | 6511 GD  Nijmegen
T 024 323 31 60
www.schoenmakerijtweehuysen.com

MIlDeR ADMINIsTRATIes & BelAsTINGeN
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

sTouTHAMeR CATeRING
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T  06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

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

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

Mr. Jack’s
Qke-leQ
Kelfkensbos 45 | 6511 TB Nijmegen
T 024 329 40 89
www.qke-leq.com

UW 
gEgEVENS 

HIER?
DAT kAN!
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bhV-training 2015

Weet u wat uw zorgplicht voor u betekent? 
Weet u hoe u moet handelen als een klant of personeelslid onwel wordt? 
Wist u dat u vanuit uw zorgplicht in staat moet zijn om adequaat te 
handelen? Wet- en regelgeving veranderen, waardoor ook de eisen waar 
u rekening mee moet houden veranderen. Ongeacht de omvang van de 
onderneming. Er zijn tal van zaken waarbij u niet dagelijks stil zult staan 
maar die een cruciale rol van betekenis hebben als er zich onverhoopt een 
calamiteit voor doet.

Speciale training zodat u uw zorgplicht kunt vervullen!
De wetenschap dat alles goed geregeld is voelt toch gewoon goed? Er gel-
den voor u speciale tarieven, dus hoeft de prijs u niet langer te weerhouden 
van het creëren van een veilige werkplek!

Uw voordeel: minder tijd en kosten
Waar normale trainingen vaak kostbaar en tijdsintensief zijn, hebben we 
rekening houdend met die zaken die voor ondernemers echt van belang zijn, 
een programma ontwikkeld van een dag tegen een bijzonder scherpe prijs 
van € 160,00 excl. b.t.w. per persoon. (Dit is incl. koffie, thee onbeperkt de 
gehele dag en een lunch buffet.)  
Vergelijkbare trainingen nemen vaak 2 dagen in beslag en de kosten zijn 
doorgaans aanzienlijk hoger. (€ 298,00 excl. b.t.w.) Uw voordeel: in een dag 
weet u wat voor uw onderneming van belang voor een aantrekkelijke prijs.

Waar wordt de training gegeven?
Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD  Nijmegen
Tijd:   9.00 - 16.00 uur
Data:  Maandag 18 mei 2015
           Dinsdag 26 mei 2015
 We plannen eerst 18 mei vol, daarna 26 mei en evt. nog een derde dag.

Waar kunt u zich aanmelden?
Via info@elsstouthamer.nl 
Opgave van bedrijfsnaam,  naam, adres en geb. datum van deelnemer/deel-
neemster. 
Graag aangeven of het een herhaling betreft of een eerste keer.
Ook vermelding van factuur adres. Wanneer  u zich heeft  aangemeld 
ontvangt u een bevestiging van deze  aanmelding per email en een factuur 
van € 160,00 excl. b.t.w. p.p. toegestuurd. Zodra het factuurbedrag door ons 
ontvangen is, is uw reservering definitief en ontvangt u een bevestiging van 
deelname aan de training.

Meer informatie? Neem gerust contact op!
Neem voor meer informatie over de BHV-training contact op met
Els Stouthamer  tel. 06-18473689 info@elsstouthamer.nl 

advertentie
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