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Pijkestraat

DE STRAAT VAN
DE WEEK

Op een druilerige maandagvond zijn we uitgenodigd bij Jos van 
Rens met nog twee bewoners uit de straat. Vanaf zijn appartement 
kijk je uit op het Michelottipand van waaruit al meer dan dertig 
jaar kunstenaars werken, maar nu ondanks protesten van bewo-
ners en sympathisanten het veld moet ruimen voor een apparte-
mentencomplex. Het licht brandt er nog. Waarschijnlijk is een van 
de kunstenaars zijn laatste spullen aan het opruimen. Het vertrek 
van de kunstenaars uit de oude stadsdrukkerij zal die avond nog 
vaak ter sprake komen.

JOS VAN RENS
Jos van Rens is geboren in 1954 in Heide aan de rand van de Peel. 
Toen hij 17 was ging hij in Nijmegen studeren: planologie. Jos: ‘Ik 
studeerde in 1978 af, maar er was nauwelijks werk op dat gebied. Eén 
keer een tijdelijk baantje gehad, wat aansloot bij mijn studie. Daar-
naast werkte ik onder andere bij de PTT. Op 1 januari 1980 kwam ik 
als buschauffeur in dienst bij de CVD, de Centrale Vervoersdienst, 
tegenwoordig rijdend onder de naam Breng. Daar werk ik nog steeds, 
al bijna 36 jaar. Mijn eerste kamer was aan de Kapittelweg. Ik woonde 
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daarna nog her en der in de stad totdat ik in 1982 dit kon kopen voor 
150.000 gulden met zo’n premie A-regeling, waardoor mensen met 
een smallere beurs een huis konden kopen. Men is hier gaan bouwen 
na de brand bij Nannings, een dierenwinkel, hier net om de hoek op de 
Lange Hezelstraat. Dat pand liep ver door naar achter en behalve de 
voorgevel is na die brand alles gesloopt. Ik woon hier met mijn vrouw 
Ingrid. Samen hebben we drie kinderen, die inmiddels het huis uit 
zijn. De appartementen verschillen in grootte. Ik heb hier twee verdie-
pingen en een garage.’

PIETER CLOOSTERMAN
Pieter Cloosterman is 56 jaar. Geboren aan de Muntweg, maar hij 
groeide op in Hatert, waar de familie een van de eerste gezinnen was 
die in de nieuwbouw ging wonen. Toen hij ging trouwen met Simone 
kocht hij een huis in de Hazekamp. Pieter: ‘We hebben er negen jaar 
gewoond, maar het beviel niet. Het lijkt wel of de mensen zich daar 
iets meer dan een ander voelen. Daar kwam bij dat ik liever naar het 
centrum wilde. Mijn vader groeide er op in de Piersonstraat. Toen mijn 
vrouw op jonge leeftijd last van reuma kreeg en ik gelijkvloers een ap-
partement in de Pijkestraat kon kopen, was de keuze snel gemaakt. Ik 
heb er twintig jaar geleden 150.000 gulden voor betaald. Veel mensen 
raadden het me af. Er zou veel criminaliteit zijn in de directe omge-
ving, maar dat viel alles mee. De dag dat ik de sleutel kreeg, was het 
meteen alsof ik thuiskwam. Voor mijn beroep ben ik kraanmachinist 
op zo’n hoge torenkraan bij Wido in Nijmegen-Noord. Ik word overal 
in het land ingezet. Momenteel ga ik elke dag naar Zeist op en neer.’

TIM ENGELAAR
Tim Engelaar is 32 jaar. Zijn wieg stond in Zellersacker en na tal van 
omzwervingen kocht hij in 2011 hier een appartement voor 160.000 
euro. Hij woont daar samen met Lotte. Tim verdient zijn geld met 
Ik Ben Aanwezig, een ticketservicebureau. Tim: ‘We verkopen eer-
stehands tickets van evenementen die gebruik maken van onze soft-
ware. Voor die service rekenen we maximaal 79 cent per kaartje. Dat 
loopt goed: we werken er inmiddels met vijf mensen. Mijn kantoor 
is hier op de hoek met de Hessenberg. Een deel van die ruimte heb 
ik doorverhuurd aan een drietal andere startupbedrijven van jonge 
ondernemers. Ik heb hier een bovenwoning. Het centrum heeft mij 
altijd getrokken. Mijn oma woonde vroeger aan de Priemstraat en 

daar kwam ik heel vaak. Het is rustig hier, geen horeca, dus ook geen 
kroeglawaai.’

SOCIALISTISCHE PARTIJ
Jos van Rens is een politiek dier. In 1974 sloot hij zich aan bij de So-
cialistische Partij. Hij vond en vindt dit nog steeds de meest actieve 
partij. Destijds waren het vooral de milieuacties die hem aanspraken. 
Hij herinnert met plezier - want de acties waren succesvol - aan de 
protesten tegen de geplande vuilverbrandingsoven in de Spoorkuil in 
het Willemskwartier, de Waalbochtverlegging door de Ooypolder, ac-
ties tegen de hoge huren in de Hatertse Hei en zo kan hij nog wel even 
doorgaan. Jos: ‘En had je een uurtje over, dan ging je met de Tribune 
langs de deur. In 1998 werd ik in de gemeenteraad gekozen. Daar heb 
ik twaalf jaar gezeten. Je wordt wel geleefd dan. Het kost al gauw 20 
uur per week, naast mijn normale baan als buschauffeur bij de CVD, 
waar ik ook nog in de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad 
zat. Het boeiende slokt je op. Het werkt verslavend. Ik heb bewust een 
stapje terug gedaan en ben ook iets minder gaan werken, maar ik volg 
het nog wel op de voet. Voor de SP ben ik nu nog contactpersoon voor 
een paar wijken in de stad en actief voor de vakbond FNV.’

MICHELOTTIPAND
Dat politiek compromissen sluiten betekent, weet Jos als geen ander. 
Het was zijn eigen partijgenoot wethouder Bert Velthuis die in oktober 
de knoop doorhakte en besloot dat de kunstenaars in het Michelot-
tipand moeten verhuizen naar de kleinere oude Montessorischool. 
Kunstenaars Gerard Koek, Geert-Jan van Oostende, Nur Tarim, Dirk 
Roodenburg en Philo Welten waren de laatste der Mohikanen die 
moesten vertrekken, maar een lange rij ging hen vooraf die hun werk-
ruimte vonden in de oude stadsdrukkerij: Ed van Teeseling, Jo van 
Dreumel, José Veugen, Robert Terwindt, het is maar een kleine greep. 
Pieter zit het nog steeds hoog: ‘De kunstenaars horen bij de straat. Ze 
werken hier al dertig jaar. Ze geven kleur aan de straat, aan de hele 
binnenstad. Het is een van de laatste stadshofjes, want het zijn niet 
alleen de ateliers die verdwijnen, maar ook de tuin eromheen. Onge-
looflijk ook dat de brandweer de plannen heeft goedgekeurd, wanneer 
je daar mensen laat wonen, zitten ze bij een brand als ratten in de val. 
Er is geen enkele brandgang en het loopt ver door hierachter. Naast 
het oude Belgische Consulaat aan de Parkweg is een klein poortje, 

Vlnr. Tim Engelaar, Jos van Rens en Pieter Cloosterman
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Westzijde van de Pijkestraat

maar daar kan geen auto bij. Ik vermoed dat er al veel eerder een deal 
met de projectontwikkelaar is gesloten.’ Jos valt hem daarin bij: ‘De 
projectwikkelaar Hermon zegt het voormalige Belgische Consulaat 
alleen op te kunnen knappen, wanneer hij ook op de plek van de oude 
stadsdrukkerij appartementen mag realiseren. Onzin natuurlijk, maar 
Velthuis zat met een erfenis van een vorig college, al moet ik toegeven 
dat Bert wel wat harder had kunnen onderhandelen. Nu komt er een 
complex waar werkelijk niemand op zit te wachten. Natuurlijk, het 
wordt hoog tijd dat het consulaat een keer opgeknapt wordt, maar daar 
is toch wel een andere financiering voor te vinden?’

BANK VAN LENING
De angst van Pieter voor brand komt niet uit de lucht vallen. In juni 
van dit jaar werd de Pijkestraat opgeschrikt door de loeiende sirenes 
van de brandweer. Pieter: ‘Ik moest die maandagochtend heel vroeg 
naar mijn werk en liet de hond nog even uit. Er hing een brandlucht, 
maar ik kon het niet thuisbrengen. Ik zag geen rook, waar ik ook keek. 
Eenmaal thuis vertrouwde ik het nog steeds niet. Weer gaan kijken, en 
toen zag ik een flinke rookpluim bij de oude Bank van Lening en heb 
ik 112 gebeld. De schade viel erg mee, maar dat had ook anders kun-
nen aflopen.’

KRONENBURGERPARK
Inbraken zijn er nauwelijks. Zorgen zijn er wel over de onveiligheid 
in het Kronenburgerpark. Pieter: ‘Ik ben er onlangs ’s avonds nog 
een paar keer bedreigd, omdat ik mijn hond te ruim aangelijnd zou 
hebben. Veel mensen komen er niet meer als het donker wordt. Ja, er 
hangen camera’s, maar er functioneert er maar ééntje. In de zomer is 
het er prima hoor, al zie je dan ook groepjes jongeren die menen elke 
vrouw na te moeten roepen.’ De Pijkestraat zelf is zeker sinds de sloop 
van de parkeergarage en de nieuwbouw op de Hessenberg een stuk 

rustiger. Met de roadbarriers verdwenen ook de auto’s van de bezoe-
kers van café de Gouden Leeuw uit het straatbeeld.

Jos heeft het geluk van een inpandige garage; voor Pieter is parkeren 
elke dag weer een verzoeking; ‘Nu staat hij bijvoorbeeld helemaal 
achter de Blokker. Ik zou bij de bouw van de Hessenberg een garage 
krijgen was me aanvankelijk toegezegd, maar dat ging niet door. Ja, 
kopen voor 37.000 euro, maar die is gek.’

Tim: ‘De sociale controle is precies goed hier, dat maakt het wonen 
fijn. Alles is in de buurt. De oudste winkelstraat van Nederland, scho-
len, kroegen als je wilt, een park. Ik wist meteen dat het klopte toen ik 
mijn huis voor het eerst binnenkwam, al was het er een rotzooi. Vóór 
mij hadden er vijf Polen gewoond. Het zag er niet uit.’

VERHUISPLANNEN
Bijna alle dertig huizen in de straat zijn te koop, al wordt een aantal 
doorverhuurd aan studenten die - en dat is wel eens anders - zich keu-
rig aan de huis- en straatregels houden. Er is een gezamenlijke binnen-
tuin, waar in de zomer vaak gebarbecued wordt. Sommige bewoners 
hebben daarnaast nog een eigen tuintje of balkon. Wanneer iemand op 
vakantie gaat, let een ander op de woning en zorgt voor de plantjes. 
Zo gaat het ook hier. 
Verhuisplannen zijn er niet, al heeft Pieter wel ooit op het punt ge-
staan: ‘Als je hier normaal woont en werkt, is het echt niet gehorig. 
Maar ik had een tijdje een stel boven me, die vochten zich letterlijk 
en figuurlijk de flat uit af en toe. Alsof de wereld verging. Ze zijn nu 
gelukkig verhuisd.’ Sindsdien weet Pieter: Twee politieke geloven op 
één kussen, ook daar slaapt de duivel tussen.

Tekst: Michiel van de Loo   Foto’s: Gerie Sandmann

Vlnr. Freek van Ginkel, Pieter Cloosterman, Jos van Rens en Grietjen van Spaendonck
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Het gebouw van de Bank van Lening in de jaren 80 van de vorige eeuw

De straatnaam Pijkestraat dateert uit de 
twintigste eeuw. De straat (gas) ontstond in 
de veertiende eeuw na de eerste uitbreiding 
van de stad. In of omstreeks 1415 werd de 
straat Pyckengasse genoemd. Deze naam is 
in de loop der eeuwen verbasterd tot Pik-
kegas. 

Op 9 juli 1924 heeft de gemeenteraad in één 
keer alle straatnamen vastgesteld. Voor veel 
oude namen was dat de eerste keer. Dat geldt 
ook voor de naam Pikkegas. Hoewel deze 
naam al eeuwen in gebruik was, stuitte de 
straatnaam op bezwaren van eigenaren en 
bewoners. Zij wenden zich in 1925 tot de 
gemeenteraad met het verzoek om ‘gas’ te 
veranderen in ‘straat’.
De Directeur van Gemeentewerken adviseert 
om geen gevolg te geven aan het verzoek. 
Burgemeester en wethouders hebben echter 
geen bezwaar tegen de wijziging, omdat de 
Pikkegas geen nauwe straat is en wat ligging 
en aanzien betreft niet op de andere gassen 
lijkt. Raadslid J.C. Kropman is tegen het 
eerste deel van de straatnaam. De naam is 
volgens hem ontleend aan een zekere meneer 
‘Pijke’. Hij wil de straat daarom Pijkestraat 
noemen. Zijn voorstel wordt 20 januari 1926 
met 31 tegen 1 stem aangenomen.

Gemeentearchivaris Van Schevichaven 
schreef in 1896: ‘In dit nauwe steegje, dat 
vroeger achter den Wal uitliep, en overal de-
zelfde breedte behield als nu nog bij de He-
zelstraat, stond naar men vermoedt, eenmaal 
het huis van het geslacht Pieck van Sleborch, 
niet te verwisselen met de latere, eveneens 
Nijmeegsche familie van der Voordt Pieck.’ 
Naar de familie Van der Voordt Pieck zijn 
de Pieckelaan en de Nieuwe Pieckelaan in 
Weurt genoemd. Beide wegen liggen in de 
omgeving van het verdwenen landgoed 
Boschwijk aan de Lindenhoutseweg dat ook 
wel Pieckerbosch werd genoemd.

Toen in 1546 de jonge prins Willem van 
Oranje als page van Karel V met de keizer 
te Nijmegen verbleef, logeerde hij ‘tot Pyec-
kenhuys’. Dat zou een aanzienlijk huis in de 
Pikkegas geweest kunnen zijn. De 13-jarige 
prins ontving hier veertien kannen wijn van 
de stad ten geschenke. Het huis kan ook in 
een andere gas gestaan hebben. Gorissen, 
stadsarchivaris van Kleve, koppelde de naam 
Pyecksgasse in 1956 aan de Kronenburger-
gas.

In 1695 vond men volgens Van Schevichaven 
in deze gas niet meer dan ‘arme huyskens’, 
bewoond door soldatenvrouwen, smeden, 
wevers, sleedrijvers en dergelijke lieden. In 

1703 was er geen enkel huis dat meer dan 
‘1 gl. 16 st.’, de laagste quota, aan belasting 
opbrengt.

Op de plattegrond van Van Suchtelen uit 
1779 staat de naam Pikke gas. Aan de oost-
kant van de straat staan het Arme Wees-Huÿs 
en Kranksinnig Huÿs vermeld. Het stedelijk 
Dolhuis dat in de volksmond het Cellenbroe-
derenhuis werd genoemd, was gevestigd in 
een oud klooster uit de vijftiende eeuw. Na de 
afbraak is hier de Bank van Leening gebouwd 
die op 14 juli 1890 in gebruik genomen werd. 
Dit pand, ontworpen door stadsarchitect ir. 
J.J. Weve, staat er nog steeds en is aangewe-
zen als gemeentelijk monument.

Aan dezelfde kant van de straat stond het 
jongensgebouw van het R.K. Weeshuis. De 
eerste steen voor dit gebouw werd in 1887 
gelegd door jonkheer Ocker Jan Adriaan 
Repelaer van Driel (1849-1920), sectie-
ingenieur van de Staatsspoorwegen, in zijn 
functie als voorzitter van regenten van de 
beide weeshuizen. Toen het pand in 1974 
afbrandde was het in gebruik bij de Techni-
sche Unie. In 1977 verrees op deze locatie de 
parkeergarage Pijkestraat. De garage werd 
later aangeduid als parkeergarage Hezelstraat. 
Het was tot de sloop in februari 2008 een van 

de lelijkste bouwwerken van Nijmegen. De 
gedenksteen uit 1887 was ingemetseld in de 
zijmuur van de parkeergarage en voorzien 
van een toelichting. Bij de sloop is de steen 
opgeslagen in het magazijn van de afdeling 
Archeologie van de gemeente Nijmegen aan 
de Nieuwe Dukenburgseweg. Bij de nieuw-
bouw op de Hessenberg is verzuimd om de 
steen en de toelichting te herplaatsen. Dat zou 
alsnog moeten gebeuren.

Aan de andere kant van de Pikkegas was in 
de tweede helft van de negentiende eeuw de 
zoutziederij van Salomon Blom (1837-1890) 
gevestigd. Op 23 mei 1884 werd aan Johan-
nes van Roggen (1860-1934) vergunning 
verleend voor het oprichten van een stoom-
machine van 12 paardenkrachten in zijn zout-
ziederij aan de Pikkegas. Eerder dat jaar had 
hij deze overgenomen van zijn oom. 
In 1887 liet Van Roggen een monumentaal 
herenhuis aan de Parkweg bouwen, het zoge-
naamde ‘Belgische Consulaat’, dat is aange-
wezen als rijksmonument. In 1910 werden de 
huizen, verdere gebouwen en terreinen van de 
vroegere zoutziederij van de firma S. Blom, 
gelegen aan de Parkweg en de Pikkegas, ge-
veild en verkocht.

Tekst: Rob Essers   Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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kronenburgerpark
Nu het weer herfst is, de afgevallen blade-
ren hoog opgewaaid liggen, de nieuwe be-
woners, de bijen, zich af en toe toch nog 
even buiten wagen omdat het nog steeds 
rond de 12 à 13 graden is, is het ook tijd om 
aan het volgende voorjaar te denken.

De eerste gedachte gaat dan natuurlijk uit 
naar jonge dieren. Na de onverwachte dood 
van Joep, de geitenbok, zijn wij weer op pad 
gegaan om een nieuwe bok te vinden. De fa-
milie in Bemmel die als hobby de Nederlandse 
Landgeit fokt, bleek een mooie bok beschik-
baar te hebben, Mike.
Mike is een stoere bruine bok met grote ho-
rens. Het zou mooi zijn als hij onze geitjes 
Mette en Nora zwanger zou kunnen maken. 

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Land-
geiten houdt nauwkeurig de bloedlijnen van 
deze geiten bij. Daaruit blijkt dat Mike Mette en 
Nora kan dekken zonder kans op inteelt. 
Dit gaat binnenkort gebeuren. Als alles goed 
gaat, kunnen we ons dus verheugen op een 
echte geitenfamilie in de wei in het voorjaar 
van 2016.

Tot onze ontsteltenis lag de zwarte manne-
tjeszwaan zes weken geleden op een ochtend 
dood in de vijver. Na onderzoek bleek dat hij 
een natuurlijke dood is gestorven. De Muse-
umwinkel zal hem een nieuw leven als opge-
zette zwaan geven. En als dank zal de Muse-
umwinkel ons weer een nieuwe zwarte zwaan 
schenken. 

Dit is de laatste kroniek van 2015. In 2016 
worden dus jonge geitjes en een nest zwarte 
zwanen verwacht. Voor de eerste keer zal er 
honing geproduceerd worden van de bijen uit 
het Kronenburgerpark.

De vrijwilligers van de Stichting Vrienden 
Kronenburgerpark blijven zich inzetten om 
bezoekers van het park iets extra’s te bieden. 
Geïnteresseerden kunnen informatie vinden 
op de website www.kronenburgerpark.nl en 
op Facebook.
Vragen kunt u stellen via de website of te-
lefonisch via het daar aangegeven telefoon-
nummer. In de ochtenduren is er altijd een 
dierenverzorger in het park aanwezig, ook 
om vragen te beantwoorden.

Een mooi 2016 gewenst!

Tekst: Joke van Onna   Foto: Gerie Sandmann
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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

advertentie

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom) 

De droom en het familiealbum
Genietend van de veelkleurigheid die deze 
herfst ons schonk, fietste ik op de Scheidings-
weg. Een Eritrees gezin met een kind dat op een 
gevallen boom zat, trok mijn aandacht. Ik moest 
aan een oude droom denken:
Ik stond onbeweeglijk naast haar bed. Het licht 
van de stralende volle maan, die via het kleine 
raam van de slaapkamer binnendrong, verlichtte 
haar gezicht. Ik keek naar haar en genoot van 
elke beweging van haar ogen, wenkbrauwen, 
lippen en wangen. Beseffend dat ik haar, na ja-
renlang verlangen, weer gevonden had. Ik wilde 
mijn ogen geen seconde van haar afhouden. 
Voor mij lag mijn liefde. Vrede des vrede. Het  
hoogste ideaal. Wakker bewaakte ik haar rust, 
mijn geluk. Het was het mooiste moment van 
mijn bestaan in de laatste jaren.  
Plotseling kwam de gedachte in mijn hoofd. Wat 
doet mijn moeder in Nederland? Is zij ook uit 
Afghanistan gevlucht? Zij wilde nooit haar land 
verlaten, ook al was daar het leven ellendig. Ik 
kan me heel goed herinneren hoe ik haar en 
vader smeekte om weg te gaan. Zij zeiden:
‘Nee, absoluut niet. Niets kan ons dwingen om 
ons land te verlaten. Wij zijn de oude bomen en 
onze wortels zitten diep en vast in deze grond. 
Het geweld van orkanen en stormen kan onze 
bladeren en takken vernielen, maar niet ont-
wortelen. Laat ons met rust. Wij zijn geen kleine 
planten en boompjes.’ 
Nu stroomden de tranen uit mijn ogen over mijn 
wangen. Hoe komt het dan toch dat zij hier is? 
Waar is mijn vader? Wat kon haar, zij die van 
mij hield, maar meer van eigen land en wortels, 
dwingen om toch hier te komen? Misschien 
hebben de Taliban ook de oude onderwijzeres 
weggejaagd? Waar is mijn vader…? 
Op die ochtend, toen ik wakker werd, heb ik met 
mijn dochter naar ons familiealbum gekeken. Ik 
liet haar de foto’s van het verre verleden zien. 
Het verleden waar wij samen in het eigen land 
met zijn allen naast elkaar in vrede leefden. 

Ik verliet de Scheidingsweg. 

Qader Shafiq

GESCHIEDENIS VAN DE BENEDENSTAD
EEN AVONDVULLENDE PRESENTATIE

In de Nijmeegse Benedenstad ligt het hart 
van het oude Nimwegen. Onder aan de voet 
van de zeven heuvels werd het Nijmeegse 
stadsdialect geboren en hier ontstond door 
de dichte opeenhoping van bewoners een 
heel eigen stadscultuur, met straatmuzikan-
ten, baronnen en bedelaars, kaaisjouwers, 
visvrouwen, schippers, stoomboten en de 
veerpont naar Lent. 

Er lagen vele cafés, logementen, bordelen, zo-
waar een echt stadskasteel en diverse koloni-
ale kazernes. Na de afbraak van de wallen ver-
trok een groot deel van de bewoners naar de 
bovenstad en deed grootschalige verkrotting 
haar werk. Pas na 1980 kwam er een nieuwe 
woonwijk tot bloei.

Amateur-historicus drs. René van Hoften, be-
kend als mede-auteur van boeken als Huus toe 
Lillikerd en ’t Hert is der uut, heeft met behulp 
van veel foto’s een mooi beeldend verhaal ge-
maakt van de geschiedenis van de Beneden-

stad vanaf ongeveer 1500 tot heden. Onder-
deel daarvan is ook het Nijmegengevoel zoals 
dat door zangers als Graodus van Nimwegen 
en Wim Janssen wordt verwoord.

De lezing duurt twee keer drie kwartier met 
een pauze ertussen en is interactief. Bezoekers 
doen actief mee in herinnering en herkenning. 
Zowel de oude als nieuwe Benedenstadters 
alsook andere Nijmegenaren zijn van harte 
uitgenodigd.

Plaats: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8
Datum: vrijdag 22 januari 2016
Tijdstip: 20.00 uur – 22.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage voor onkostenver-
goeding
Aanmelden: in verband met maximum van 
75 zitplaatsen inschrijven bij ’t Oude Wees-
huis via telefoon, langskomen of e-mail: 
w.brouwers@nijmegen.nl.  

Tekst: René van Hoften   Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Benedenstad voor de oorlog
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Zondagmorgen, de yogaklas voor yin yoga loopt langzaam vol. 
Frank Loeffen heeft net zijn ashtanga yogales gegeven. En er zijn 
nog veel meer yogavormen mogelijk in de nieuwe yogastudio aan 
de Van Welderenstraat, direct naast boekhandel Hilarion. ‘Na een 
volle dag in de studio loop ik hier rond en denk: ja, het is er, we zit-
ten hier, we zijn echt begonnen. Er zijn lessen, er zijn workshops, 
we hebben een docentenopleiding. Wat ik in mijn hoofd had, heeft 
vorm gekregen. Dat is heel bijzonder.’

Het concept van Yogapoint is nieuw voor Nijmegen. Het lijkt op de stu-
dio’s die je in wereldsteden als New York of Amsterdam aantreft. Wie 
zin heeft, kan zich melden: voor zomaar een losse les, of voor een rit-
tenkaarten of een korter of langer abonnement. En vervolgens is er de 
keuze uit de vele lessen bij een van de yogadocenten. De ene keer dit, 
de andere keer dat. Flexibiliteit en een uitgebreid aanbod staan voorop. 
‘Onze slogan is Yoga is voor iedereen. Er is geen excuus meer om 
geen yoga te doen. Een rustige vorm, een dynamischer vorm, het zit er 
allemaal tussen.’

LENIG EN RUSTIG
Frank doet zelf sinds een jaar of vijftien ashtanga yoga, waarbij een 
serie houdingen in vaste volgorde wordt uitgevoerd. ‘Ik deed dat vooral 
om mezelf te ontwikkelen. Ik volgde verdiepingslessen, trainingen, van 
alles. Het bracht me iets dat ik nooit met sport of meditatie heb onder-
vonden. Yoga heeft een fysieke laag: ik werk met mijn adem, het maakt 
me flexibel en lenig, het reinigt mijn lichaam van binnenuit. En het is 
meditatief: het maakt rustig, het is van binnenuit kijken naar mezelf en 
de wereld.’ Op een gegeven moment kwam de vraag of hij toch docent 
wilde worden, hij deed een yogaopleiding in Rotterdam en begon daar 
en in Utrecht en Nijmegen les te geven.

VARIATIE
Destijds werkte hij in de jeugdzorg. ‘Als ik van mijn passie mijn werk wil 
maken, wat is daar dan voor nodig?’, vroeg hij zich af. Als hij voor zich-
zelf zou beginnen, wilde hij niet één yogavorm aanbieden. Er zijn zoveel 
leraren die ergens een paar uur per week een sportzaaltje huren, maar 
er was in Nijmegen nergens echt een studio met een groot, gevarieerd 
aanbod op elke dag van de week. ‘Ik zag het concept van Yogapoint 

in Utrecht. Als het daar kan, kan het in Nijmegen ook. Nijmegen is een 
levendige studentenstad. Je ziet bij yoga vaak veel mensen van 35, 45 
jaar. In Utrecht ligt de leeftijd lager. Yogapoint heeft door die flexibele 
opzet en prijs nieuwe doelgroepen aangeboord, er komen ook steeds 
meer jongere mensen. Dat gebeurt bij ons hier in Nijmegen nu ook, via 
mond-tot-mondreclame, Facebook.’

A-LOCATIE
Frank zocht docenten in Nijmegen erbij om zijn plannen te realiseren, 
onder wie Doris Lilienweiss. Ze gingen op zoek naar een pand op een 
A-locatie, goed zichtbaar in het straatbeeld. Een pand met een goede 
uitstraling. Frank en Doris ondernemen nu samen. ‘Ik wil hier continu 
fris staan, en mensen op een persoonlijke manier ontvangen. Ik heb ook 
nog een gezin, daarom is het goed om het samen te doen en samen te 
kijken hoe we het verder uit willen bouwen.’ 
De buurt vindt het leuk dat Yogapoint er zit, heeft Frank gemerkt. Er zijn 
al deals met andere winkels gesloten. De eerste maanden zijn achter 
de rug, langzaam wordt duidelijk wat de klanten aanspreekt en waar de 
meeste vraag naar is. ‘We zijn open, we draaien, en we blijven kijken 
naar het aanbod. Misschien doen we nog wat meer met de grote ruimte 
bij de ingang.’ Mensen willen yoga en onderling contact. Voor wie uit de 
les komt, staat nu in ieder geval al lekkere kruidenthee klaar.

Meer informatie: https://yogapoint.nl 

Tekst: Lucy Holl   Foto’s: Gerie Sandmann

Lekker yoga doen in de Van welderenstraat

Yogacursisten

Frank Loeffen
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Ben van Hees

‘Wat is de overlast van koffiezaakjes?’ Dat 
vraagt Ben van Hees, wethouder Binnen-
stad, in de discussie over de horeca. ‘Als 
mensen ergens mee zitten, kunnen ze me 
altijd benaderen.’

In de Nijmeegse binnenstad komt steeds meer 
horeca. Is de limiet bereikt? Voor een deel van 
de bewoners wel. In de vorige twee nummers 
van Mariken kwamen zij aan het woord. Ook 
enkele gemeenteraadsleden gaven hun me-
ning, evenals de manager Binnenstad. ‘Ge-
noeg is genoeg’, liet Horeca Nederland weten. 
In dit nummer de opvatting van Ben van Hees.

INTEGRAAL
Wat doet een wethouder Binnenstad?
‘Ik houd me bezig met binnenstedelijke ontwik-
kelingen: waar gaat het naartoe met winkels, 
uitgaan, cultuur, horeca en bewoners. Het is 
een van de belangrijkste plekken van de hele 
stad, ook voor toeristen. De wethouder Bin-
nenstad bemoeit zich met alles. Je hebt een 
integraal verhaal nodig: openbare ruimte, vei-
ligheid, gevelaanpak. Wat voor soort winkels? 
Hoe ziet de toekomst eruit? We hebben de 
beleidsnota Binnenstad van de toekomst ge-
schreven. De gemeenteraad heeft die unaniem 
geaccordeerd. Er is een transformatieteam 
met daarin elf ambtenaren uit verschillende 
disciplines. Je integraal met de binnenstad be-
moeien is niet makkelijk. Wat je ziet is dat alles 
zijn plaats krijgt. Er komen ook budgetten voor, 
bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Bloe-
merstraat. Soms gebeuren verbeteringen au-
tomatisch, bijvoorbeeld aan de kop van de Zie-
kerstraat, waar het winkelaanbod verandert.’

WAALKADE
‘Een van de eerste stappen is de Waalkade. Er 
is 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de start. 
Er zijn drie modellen. Voor het einde van het 
jaar maken we keuzes: welke hoofdrichting? 
Ik heb nog geen keuze. Dat is ook afhankelijk 
van wat de bewoners willen. Ook de onderne-
mers worden er meer bij betrokken. De Waal-
kade is volgend jaar overigens nog niet klaar.’

BELEVING
‘De binnenstad is de place to meet. Die ver-
andert van karakter. Er is minder detailhandel, 
veel meer beleving. Er zijn meer evenemen-
ten. Dat moeten we wel in de hand houden. 

Wethouder Ben van Hees
‘DE BINNENSTAD VERANDERT VAN KARAKTER’

Er zijn horecaconcentratiegebieden. Daar hou-
den we ons nog steeds aan. Daar zijn we niet 
aangekomen. Op Klein Mariënburg zijn er nu 
twee nieuwe horecapanden bij. Het is buiten 
de Vierdaagse géén evenementenplein. Ter-
rassen zijn er beperkt toegestaan, het mag 
geen terrasplein worden. Er wonen daar teveel 
mensen omheen.’

NIEUWE HORECA
De meeste nieuwe horeca is wat de gemeente 
lichte horeca en detailhandelondersteunende 
horeca noemt. Het zijn zaken die vooral over-
dag open zijn.
‘Detailhandelondersteunende horeca is een 
hoekje in de winkel’, legt Van Hees uit. ‘25 
procent van de oppervlakte in de detailhan-
del mag stoeltjes en tafeltjes hebben, met een 
maximum van 50 vierkante meter. Dat mag 
in de hele binnenstad. Lichte horeca zijn ijs-
salons, broodjeszaken, koffiecafés en lunch-
zaken. Het gaat om kleine bedrijven, tot een 
maximum van 125 vierkante meter. Die mogen 
niet in het kerngebied komen, wel in de ring-
straten. Hierdoor zijn er leuke nieuwe concep-
ten gekomen, bijvoorbeeld Bairro Alto. Dat kon 
vroeger niet.’

‘Wat is de overlast van koffiezaakjes?’, vraagt 
Van Hees zich af. ‘Anders staan panden leeg.’ 
Hij ergert zich wel aan een ander fenomeen: 
‘Er zijn plaatsen in de stad waar veel herrie is 
met motoren en quads. Die rijden met hoge 
snelheid, bijvoorbeeld op de Waalkade en in 
de Bloemerstraat. Hoe pak je dat aan? Het is 
een mentaliteitskwestie.’

CONTACTEN
Van Hees ruimt veel tijd in voor contacten: ‘Ik 
loop een halve dag in de week door de stad. 
Dan praat ik met mensen, veelal onderne-
mers. Het contact met de bewoners is meer 
op afstand. Ik ga met de bewoners rond door 
de stad, bijvoorbeeld over fietsparkeren. Dat 
is niet oplosbaar. Er zijn rekken genoeg voor 
bewoners en bezoekers, maar dan moeten ze 
wel dubbel gebruikt worden.’

‘Als mensen ergens mee zitten, kunnen ze me 
altijd benaderen. Ik heb een spreekuur waar 
mensen naartoe kunnen.’ Een afspraak hier-
voor kan gemaakt worden via b.remmerde@
nijmegen.nl of (024) 329 93 83. 

Tekst: René van Berlo   Foto: Goedele Monnens
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MFC aan de Van Schevichavenstraat

In het vorige nummer van Mariken stond een artikel over tien jaar 
MFC. Daarin werd vermeld dat de fotograaf en ondergetekende niet 
zo aardig zijn ontvangen. In dit nummer willen wij melden dat dit 
geheel goed is gemaakt en dat er inmiddels een sfeer is van we-
derzijds begrip. 

Bij het MFC gebeurt het regelmatig dat nieuwsgierige voorbijgangers 
gewoon naar binnen wandelen en dat is voor de privacy van cliënten 
niet prettig. Het zijn soms oud-leerlingen van het gymnasium, die komen 
kijken hoe het in school is veranderd, maar meestal is het puur nieuws-
gierig gedrag. In elk geval is de lucht helemaal geklaard tussen Mariken 

en de medewerkers. We willen daarom aandacht schenken aan de ko-
mende kerst bij het MFC.

Kerstmis
Kerst is een mooie tijd, althans voor de meeste mensen. Lekker knus 
thuis, kerstboom, eten, familie, vrienden. Maar wat als je dit alles niet 
hebt? Je hebt geen huis, bij de familie ben je niet welkom en je vrienden 
tja, heb je die nog wel? 
Dan kan het zijn dat je alleen nog maar bij het MFC terechtkunt. Kerst 
is een beladen tijd voor de bewoners en juist dan worden zij zich pijnlijk 
bewust van het gemis. 

Het is daarom dat het MFC er samen met de bewoners en medewerkers 
een leuke en prettige Kerst van maken. Even de ellende vergeten. De 
inloop wordt versierd. Er zijn kaarsjes, er is een boom met veel lichtjes. 
De uitstraling wordt zo gemaakt dat de cliënten zich welkom voelen. 
Vorig jaar hebben zij een make-over-dag gedaan met nieuwe kleding, 
kapper, make-up en cadeautjes. En vooral lekker eten. Dit kon dankzij 
sponsoring en inzameling binnen Iriszorg. Het was geweldig. Het is zo 
goed ontvangen dat zij voortaan twee maal per jaar iets organiseren 
voor de bewoners. Afgelopen zomer is er een BBQ geweest waarbij 
iedereen herdacht is die is overleden. Daarbij is er voor hen ook een 
wensballon opgelaten. Het was ontroerend mooi. 

Karaoke
Nu Kerst 2015 eraan komt gaat Iriszorg een karaoke-avond organiseren 
met natuurlijk ook weer heerlijk eten erbij. Gewoon lachen en even de 
zorgen, de pijn en het verdriet vergeten. 

Bij veel mensen is er een bepaald beeld van de bewoners van het MFC, 
maar het zijn gewone mensen die het graag anders hadden gezien, 
maar bij wie het allemaal anders is gelopen. Vaak is men zich niet be-
wust dat dit iedereen kan overkomen als het allemaal tegenzit. Als je de 
vlucht neemt in drank en andere middelen, daardoor de realiteit verliest 
en daarmee alle zekerheid die je ooit dacht te hebben. De scheidslijn is 
heel dun tussen een zogenaamd ‘normaal’ leven en een leven op straat. 
Door dit soort dingen te organiseren krijgen de bewoners even het ge-
voel dat zij welkom zijn, dat zij er ook toe doen en er mogen zijn. En 
vooral dat ze ook even kunnen lachen. We gaan er niet vanuit dat er tij-
dens de karaoke een engelenkoor staat, maar dat hoeft ook niet. Ieder-
een kan zingen, of het nu mooi is of niet. Iedereen wil het ook fijn heb-
ben, samen met hun vrienden, de lotgenoten, die weten hoe het voelt. 

Sfeervol en leuk
Medewerkers en cliënten van het MFC hopen dat mensen die dit lezen 
en onze bewoners zien, weten dat het ook mensen zijn die ooit hun 
dromen hadden. Zij proberen intussen op het MFC er een sfeervol, leuk 
en mooi kerstfeest van te maken. Warm, veilig en gezellig. Dat gaat best 
goedkomen. Daar zetten ze samen onze schouders onder. 

Prettig kerstfeest iedereen en een gezond en gelukkig nieuwjaar na-
mens iedereen van het MFC.                                               

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

MFC DEEL 2: KERSTMIS
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Henk Trapman bekijkt oude foto’s

‘Ik ben een Gelderlander. Ik houd van deze 
provincie.’ Dat zegt Henk Trapman van het 
Regionaal Archief Nijmegen. Hij heeft pas-
sie voor de stad.

Nijmegen heeft een uitgebreid archief. Niet al-
leen van de stad, maar ook van de streek. Het 
bedient talloze mensen die geïnteresseerd zijn 
in de lokale geschiedenis, ook de redactie van 
dit blad. Op verzoek levert het archief prompt 
oude foto’s, bijvoorbeeld voor de reeks Verge-
ten verleden.

BeeLd eN geLuid
Contactpersoon hiervoor is Henk Trapman. 
Henk is coördinator audiovisuele collecties. 
Hij werkt samen met tien vrijwilligers en twee 
mensen van Breed. 
‘We hebben nu ruim tachtigduizend beelddo-
cumenten in onze beeldbank’, vertelt Henk,  
‘Fotoafdrukken, negatieven, affiches en kaar-
ten. Die zijn allemaal gescand. Daarnaast zijn 
er zo’n duizend gedigitaliseerde films en ge-
luidsbestanden te raadplegen via onze digi-
tale studiezaal. Vrijwilligers helpen bij het be-
schrijven van het materiaal. Als je als bezoeker 
van onze website een fout tegenkomt, kun je 
dat doorgeven, bijvoorbeeld via de reactie-
knop onder de afbeelding. We houden ons ook 
altijd aanbevolen voor aanvullingen op onze 
collectie.’

Coördinator audiovisuele collecties Regionaal Archief Nijmegen

Henk trapman

Er zijn in Nijmegen veel mensen die in de lo-
kale geschiedenis duiken. Henk: ‘We volgen 
de Nijmeegse fotopagina’s op Facebook. We 
hebben contacten met Noviomagus, de ge-
schiedeniswebsite over Nijmegen. We leveren 
regelmatig beeldmateriaal voor boekpubli-
caties en exposities. We hebben een samen-
werkingsovereenkomst met Nijmegen blijft 
in beeld. Zij verzamelen en beschrijven sinds 
1984 filmmateriaal van Nijmegen en omge-
ving. Wij bewaren hun materiaal in onze film-
kluis. Aanvragen voor filmbeelden worden 
door hen afgehandeld. Als stichting moeten 
zij nu zelf fondsen werven om films te laten 
digitaliseren.’

reCHteN
‘Auteursrechten zijn momenteel een hot item’, 
vervolgt Henk. ‘We willen goede afspraken 
maken met de rechthebbenden. Indien moge-
lijk willen we de foto’s als open data beschik-
baar stellen. Foto’s van vóór 1940 zijn over 
het algemeen publiek domein, maar nog niet 
allemaal. De rechten van het voormalige Foto-
persbureau Gelderland bijvoorbeeld, waarvan 
wij veel foto’s in de collectie hebben, liggen 
bij één persoon. Maar die geeft bijna altijd toe-
stemming.’

Wat is bijzonder aan Nijmegen?
‘De openheid van de stad’, antwoordt Henk 
zonder aarzelen. ‘Er heerst een open atmo-
sfeer. Die valt mij het meeste op. Die voel ik 
en vind ik prettig. Het is een mooie stad. De 
ligging aan de rivier is prachtig. Er is een rijk 
cultureel leven. Daar heb ik een zwak voor. 
Ik ben geïntrigeerd door de Tweede Wereld-
oorlog in Nijmegen: het bombardement, de 
bevrijding en als frontstad. Dat dit nog steeds 
zoveel emoties oproept... Ik ben als redacteur 
verbonden aan de website Oorlogsdoden Nij-
megen.’ 
‘Het dienstverlenende aspect van het werk 
vind ik erg leuk. Je krijgt er wat voor terug.’

Tekst: René van Berlo   Foto: Gerie Sandmann

Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 
27, openingstijden: dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, don-
derdag van 9.00 tot 20.00 uur. Telefoon-
nummer: 14 024, e-mail: hetarchief@
nijmegen.nl, internet: www2.nijmegen.nl/
wonen/oudste_stad/Archief. 
Andere belangrijke websites: www.oor-
logsdodennijmegen.nl, www.novioma-
gus.nl en www.nijmegenblijftinbeeld.nl.

Henk Trapman is in 1961 geboren in 
een predikantengezin in Velp Gelder-
land. In 1971 verhuisde het gezin naar 
Bennekom, waar Henk de middelbare 
school volgde. Hij ging naar de Rijks 
Archiefschool in Den Haag en liep stage 
op het Algemeen Rijksarchief. Daar in-
ventariseerde hij een collectie van een 
VOC-ambtenaar. Vervolgens vertrok 
Henk naar Nijmegen om Duits te stude-
ren. Vanaf 1987 gaf hij enkele jaren les 
in Amsterdam en Nieuwegein. Hij geeft 
nu nog steeds Duitse les aan volwas-
senen. Na open sollicitaties kwam Henk 
terecht bij Museum Wasserburg Anholt 
in de buurt van Bocholt, Duitsland. Daar 
werkte hij 7½ jaar in het archief. Toen 
werd de functie wegbezuinigd. Na op-
nieuw open sollicitaties was het raak 
in Nijmegen. In 1997 kwam hij bij het 
Gemeentearchief, nu Regionaal Archief 
Nijmegen. Sinds 2004 is hij coördinator 
audiovisuele collecties. Henk woont in 
Zevenaar.

‘iN NiJmegeN Heerst eeN OpeN AtmOsFeer’
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Corrie de Jong van Bofligt

De weelderig groeiende en in de zomer 
bloeiende goudenregen aan weerszijden 
van de etalage van Bofligt, van Welderen-
straat 52A, is een voorbode van wat je bin-
nen aantreft.

Een winkel, bomvol met mooie, vrolijke, 
kwalitatief hoogwaardige cadeaus en ge-
bruiksvoorwerpen. Een sfeer die uitnodigt tot 
ontspannen, is direct voelbaar. Hier staat de 
drukke wereld van buiten even stil. 
Lekker rondsnuffelen, dat gevoel krijg je 
gelijk bij Bofligt. Bofligt???

Op een rustige middag sprak ik met Corrie de 
Jong, de eigenaresse. En natuurlijk was een 
van de eerste vragen, wat Bofligt betekent.
Wel, Corrie en haar echtgenoot schudden een 
beetje met de namen van hun zonen en daar 
was Bofligt! Zo werd in 2002 Bofligt inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel.

KINDEREN
Corrie raakte mij al wel een jaar geleden met 
de opmerking dat zij in haar winkel natuurlijk 
wel zakelijk moest zijn, maar dat geld geen 
doel was, maar een middel. Die opmerking 
vroeg om een nadere verklaring.
Voordat Corrie met deze winkel begon, 
werkte zij als kinderverpleegkundige in het 
ziekenhuis. Kinderen en vooral zieke kinde-
ren liggen haar nog steeds na aan het hart. 
Het liefste legt zij directe lijntjes om bij te 
dragen aan het welzijn van zieke kinderen. 
Zo sponsort ze het Ronald McDonald Huis in 
Nijmegen en draagt via de Stichting Kinder-
droomwens bij om een droomwens in vervul-
ling te laten gaan voor kinderen die ernstig 
ziek zijn.

JONGE MENSEN
Er zijn altijd jonge mensen van het ROC in 
haar winkel te vinden, die stage lopen in het 
kader van hun opleiding Management en 
Ondernemen, niveau 3 en 4. Tijdens het werk 
legt zij haar oor te luisteren en staat deze zeer 
jonge mensen bij met raad en daad. Nog lang 
na hun stage blijven zij bij Corrie komen 
om bij te praten en steken dan vaak ook een 
handje uit in de winkel.
Want werk is er genoeg in dit miniwarenhuis. 
Duizenden artikelen zijn er te vinden en die 
moeten allemaal ingepakt en geprijsd worden. 
Corrie is dealer van wel twintig merken, 
waarvan met stip genoemd mogen worden de 
vazen en kop-en-schotels van Pols Potten en 

GEEN DOEL MAAR MIDDEL

de Keesietassen. In deze tijd zijn er prachtige 
kerstballen te vinden. Er zijn klanten die ieder 
jaar één schitterende kerstbal aanschaffen en 
zich zo langzaamaan een prachtige collectie 
verwerven. 

Terwijl ik in haar winkel voorzichtig snuffel 
aan al de mooie en feestelijke spulletjes komt 
er een oudere dame uit de binnenstad binnen 

om iets te ruilen, maar duidelijk ook voor een 
praatje. 
Het ondernemen zit Corrie in het bloed. Bof-
ligt groeit en bloeit. Dit is zeker mede dankzij 
haar echte interesse voor haar medemensen, 
voor jong en oud. 
Bofligt biedt niet alleen ogentroost.

Tekst: Joke van Onna   Foto: Gerie Sandmann
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William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)
Wijkagent Nijmegen-Centrum      

advertentie

Vakmanschap
 
Als u dit leest, razen er de komende weken  
groepen agenten op mountainbikes door de 
binnenstad. Er wordt groepsgewijs geoefend 
in en bij cafés.

Wijkagenten geven extra aandacht aan het 
thema verwarde mensen in de breedste zin 
van het woord. 

Studenten volgen hun leertraject en op ge-
zette tijden vertrekken we naar Elst voor de 
broodnodige trainingen geweldsbeheersing, 
wapengebruik en andere vaardigheden.
Korte cursussen, stages bij de recherche. 
Kortom, een constante ontwikkeling van ken-
nis bij jong en oud.

Als u dit leest, hoop ik dat de CAO tot ieders 
tevredenheid is gesloten.

De kerst komt eraan en deze willen we al-
lemaal in alle rust kunnen vieren. Met oud en 
nieuw hoop ik op een feestelijke jaarwisseling. 

Zorg dat uw politiemensen op de juiste tijd op 
de juiste plaats kunnen zijn. Dat draagt enorm 
bij aan de veiligheid in onze binnenstad.

Om alle kwaliteit goed in te kunnen zetten, 
heb ik u nodig. Ziet u zaken die het daglicht 
niet kunnen verdragen, meld het dan bij de 
politie. Wilt u wat overleggen of uw ergernis 
van u afschrijven? Stuur dan een mail naar 
mij. Naast een verhaal ben ik ook blij met fo-
to's van situaties! Namen, kentekens etc. etc.
Inmiddels hebben de meeste collaga's van 
team Nijmegen-Noord ook DE politie-app bij 
zich. Ze kunnen digitale bonnen maken. Ook 
voor overlast.

Zorg dat het ontwikkelde vakmanschap tot zijn 
recht komt. 

Melden dus!

Mijn e-mailadres is: william.nijland@politie.nl

William Nijland   Twitter: @wijkagt_william

Op 9 juni hebben wij, de jazzgymnas-
tiekgroep onder leiding van Elly van Al-
phen, een spetterend optreden gegeven 
in de sportzaal onder de Sint Steven in de 
Smidstraat. 

Er was veel publiek komen kijken en zij werden 
uitgenodigd om mee te doen met de doedan-
sen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. In 
de pauze kon men koffie of thee drinken onder 
het genot van een plak zelfgebakken cake die 
gemaakt was door de jazzdames. Het tweede 
gedeelte was erg swingend en eindigde met 
een doedans die ieder mee kon doen, ook 
vanuit de stoel. Als laatste bedankte Elly het 

publiek voor hun komst en de jazzdames voor 
hun fantastische optreden.

Heeft u ook interesse om mee te dansen? We 
oefenen op dinsdagochtend van 9 tot 10 uur 
of van 10 tot 11 uur. U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie? Mail dan naar: 
e.van.alphen@nijmegen.nl

Tekst en foto’s: Elly van Alphen

Doedans

Parapludans
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Waalkade
9

Opgravingen onderaan het Valkhof op de plaats waar de Bastei moet komen

Bij het verschijnen van dit nummer van Mariken is het alweer een 
aantal weken geleden dat drie scenario’s voor de Waalkade zijn 
uitgewerkt op basis van de 850 ideeën en suggesties die in juni zijn 
opgehaald uit de stad: een rustige Waalkade in een parkachtige 
setting, een Waalkade met ruimte voor sport en spel of een Waal-
kade die bol staat van de evenementen. 

Van 5 tot en met 15 november heeft iedereen de gelegenheid gehad om 
via een enquête zijn mening te geven over de drie varianten. Tot en met 
15 november waren de scenario’s te zien op de informatieboot aan de 
Waalkade 100. De scenario’s zijn nu nog te vinden op www.nijmegen.
nl/levendewaalkade. Hieronder nog even de omschrijving van de drie 
scenario’s:
• In het eerste scenario Natuurlijke vrijplaats aan de Waal ligt de nadruk 
op ontmoeting, groen en duurzaamheid. Trefwoorden zijn kleinschalig 
en organisch. Er is beperkt ruimte voor kleinschalige evenementen en 
er is geen doorgaand verkeer voor auto en bus. Er is ruimte voor im-

provisatie en avontuur. Er staan paviljoens waar je iets kunt kopen of 
eten en drinken. De Waalkade is een plek om af te spreken en samen 
te genieten van deze groene vrijplaats met zicht op de boten. Er komen 
loungeplekken aan het water. De inrichting is niet al te geregeld, met 
wildere beplanting.
• Bij het tweede scenario ligt de nadruk op gezondheid en beweging. 
Bij Waalkade gezond in beweging is er ruimte voor een beachvolleybal-
veld, een drijvend zwembad, een schaatsbaantje in de winter, fitness-
toestellen et cetera. Er is plaats voor groen, maar het hoeft geen park te 
zijn. De kade is onderdeel van een fiets- en loopnetwerk van de stad. Er 
is geen of maar beperkte ruimte voor auto of bus. Trefwoorden zijn actief 
en recreatie. Er is een markthal met biologische producten en horeca 
die past binnen het thema.
• Het derde scenario Bruisende Waalkade staat in het teken van eve-
nementen. De Waalkade wordt hét evenemententerrein van Nijmegen 
met ruimte voor grootschalige evenementen. De ruimte wordt ingericht 
als een vlak, flexibel in te richten plein met mooie materialen. Hierdoor 
is het geschikt voor grote evenementen, maar ook voor kleinschaliger 
bijeenkomsten. Er is geen doorgaand verkeer voor auto’s of bussen. De 
functies aan de Waalkade zijn echte trekkers.
De uitkomsten worden gebruikt voor de verdere planuitwerking. De ge-
meenteraad neemt begin 2016 een besluit over het plan voor de Waal-
kade. Voor de aanpak van de Waalkade wil de gemeente de komende 
jaren 2,4 miljoen euro uittrekken. Mariken zal het op de voet volgen.
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De Bastei
Er zijn verrassende vondsten gedaan aan de voet van de Valkhofheu-
vel bij de voormalige Stratemakerstoren. De geplande nieuwbouw hier 
moet aangepast worden, omdat vrijwel iedereen van mening is dat hier 
zorgvuldiger mee moet worden omgegaan dan ooit is gedaan bij de 
bouw van het casino. Gekeken wordt of het mogelijk is om een deel 
van de opgravingen inzichtelijk te maken voor een groter publiek of te 
integreren in de nieuwbouw van de Bastei. Dit is belangrijk om Nijme-
gen nog aantrekkelijker te maken voor het toerisme en kan een enorme 
boost geven aan de Waalkade. De Rijksdienst voor Erfgoed spreekt van 
vondsten die deels van nationaal belang zijn. Zo zijn restanten van de 
oude Veerpoort met een ‘voorpoort’ uit de dertiende eeuw - de route 
naar het allereerste veertraject naar Lent - gevonden. Ook zijn funda-
menten van een veertiende eeuws stadskasteel met bepleisterde muren 
aangetroffen, alsmede middeleeuwse tufstenen muren, restanten van 
een keermuur uit de zestiende eeuw en de achterwanden van negen-
tiende eeuwse pakhuizen. Ga vooral eens kijken als de archeologen 
bezig zijn. Op de casinotrappen heeft u een mooi uitzicht.

December is met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling altijd weer 
een maand vol familie, symboliek en - uiteindelijk - goede voor-
nemens. Niemand ontkomt eraan om - al is het maar een seconde 
- even het afgelopen jaar door de gedachten te laten gaan en na te 
denken over zijn of haar huidige stand van zaken.

Nergens wordt de symboliek van het leven duidelijker weergegeven 
dan bij de Nicolaaskapel in het Valkhofpark. Loop maar eens op een 
decemberdag door het park, omringd door al die geschiedenis, naar 
de Nicolaaskapel en kijk dan eens niet naar de kapel, de Waalbrug of 
de geweldige archeologische opgravingen, maar kijk helemaal aan de 
westkant van de balustrade door de bomen naar het Groene Balkon.
Daar zie je de symboliek van het leven in het kwadraat!
Aan de noordkant tegen de helling van het Groene Balkon aan fonkelt 
en straalt Holland Casino. Het nodigt je uit om daar voor een poosje 
het leven te vieren, even te voelen dat je onoverwinnelijk bent of in 
ieder geval onbekommerd een gokje te wagen. Heerlijk!
Recht tegenover het casino aan de zuidkant van het Groene Balkon is 
de warmte voelbaar van Hospice Bethlehem. De plaats waar mensen 
naartoe gaan, juist in de wetenschap van het eindige van het aardse 
leven. De gasten van het hospice worden omringd door warmte, licht, 
begrip en intense zorg om hun laatste maanden comfortabel en naar 
eigen keuze door te brengen.

Een enorme tegenstelling tussen beide instellingen, maar tegelijker-
tijd één heel grote overeenkomst: ontspanning. Beide, gelegen aan 
dezelfde weg, zorgen er op een totaal verschillend moment voor dat 
hun gasten ontspanning kunnen vinden. 
En om maar een goed voornemen te noemen: laten we het leven heer-
lijk vieren en, als we dan bijvoorbeeld in het casino een klein beetje 
winst maken, Vriend worden van Hospice Bethlehem.

Tekst: Rob van Bruggen   Foto: Gerie Sandmann

Valkhofkwartier

Nieuwjaarsplons
Op 1 januari is het weer zover. Dan kun je het nieuwe jaar fris en fruitig 
beginnen. Kom naar de Waalkade, en neem in ons plonsbad om 14.00 
uur dé plons der plonsen. 
De ondernemers bouwen samen met de mensen van De Beijer BV uit 
Kekerdom midden op het plein aan de Waalkade een speciaal plonsbad 
van 10 bij 16 meter. Zij en de mensen van Watersport Nijmegen nodi-
gen iedereen uit om door middel van de plons het nieuwe jaar fris in te 
luiden. Nieuw aan deze plons-editie is dat ze groepen uitnodigen om 
verkleed als team deel te nemen. Het team dat het leukst, opvallendst 
en origineelst aan de nieuwjaarsplons deelneemt, maakt kans op een 
toffe prijs. Meer informatie en de spelregels kun je vanaf begin decem-
ber vinden op de Facebookpagina’s.
Alle deelnemende bikkels krijgen na afloop een warme kop erwtensoep. 
Ook krijgen zij een Unox-muts en een certificaat als blijvende herin-
nering. Natuurlijk omlijsten de ondernemers deze bijzondere dag in het 
jaar met muziek en ander vrolijks. Na afloop kun je je nog heerlijk op-
warmen en naborrelen in één van de vele horecagelegenheden aan de 
kade.
Ben jij een bikkel of ken jij anderen die de plons aandurven? Geef je dan 
op! Kijk op https://www.facebook.com/WaalkadeNijmegen of op: https://
www.facebook.com/Nieuwjaarsplons-Waalkade. Dan ben je goed geïn-
formeerd. De Waalkade kijkt uit naar jullie deelname.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s Gerie Sandmann

Klaar voor de start...

SYMboliek Van het leVen bij de niColaaSkaPel

Hospice Bethlehem
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WATERSNOOD 
ROND NIJMEGEN 1925-1926

Op oudejaarsdag 1925 breekt de Maasdijk 
bij Overasselt. Dat is het begin van een wa-
tersnood die grote delen van het land onder 
water zet, onder andere het Land van Maas 
en Waal en de Ooijpolder. Nijmegen zelf 
wordt gespaard.

Op donderdag 31 december 1925 opent de 
Gelderlander met het artikel Zalig Nieuwjaar. 
In de kolom ernaast wordt bericht over De 
internationale toestand rondom het Rus-
sisch-Turksche probleem. Het eerste verhaal 
in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant is getiteld Ons Cijferuurtje. Een an-
der artikel op de voorpagina heet Uit en over 
den gemeenteraad. Op pagina 2 plaatsen 
beide kranten hetzelfde artikel, dat in de Gel-
derlander de volgende kop heeft:

HOOG WATER
De dijk bij Nederasselt 

doorgebroken.
Een gat van 100 M. Breedte.

 Het water dringt met geweld in de dor-
pen - een ramp wordt gevreesd. - Overas-
selt deels overstroomd - het vee staat in het 
water.

 Men seint ons:
 Aan den Gelderschen oever van de Maas bij 
het dorp Nederasselt tegenover Grave, is een 
gat van 100 meter in den dijk geslagen. Het 
water stroomt met geweld de omliggende dor-
pen binnen.
 Het water te Grave is dalende, waaruit ge-
konkludeerd moet worden, dat de doorbraak 
zeer ernstig is. Een ramp wordt gevreesd.
 Dat groote hoeveelheden water door het gat 
in den dijk naar binnen worden gejaagd, blijkt 
ook uit een kleine daling van den waterspiegel 
der Maas in de streek van Overasselt.
 Naar wij vernemen is het beschikbare Wa-
terstaatspersoneel met een staf van ingeni-
eurs naar de plaats des onheils vertrokken. 

 De dijkdoorbraak aan den Gelderschen oe-
ver van de Maas, bij Nederasselt, heeft heden-
morgen, omstreeks half acht, plaats gehad.
 De dijk was niet bestand tegen het met ge-
weldige kracht opstuwende water en over een 
lengte van 100 meter is de dijk bezweken. Het 
geheele leegliggende gebied langs den rivier-
oever, waar de plaatsen Overasselt, Nederas-
selt, Wijchen en Heumen liggen, dreigt in het 
water te verzinken. Reeds zijn hedenmorgen 
- half elf - de dorpen Overasselt en Nederas-
selt gedeeltelijk overstroomd. Alle laaglig-
gende gebouwen staan reeds onder water. Het 
gemeentehuis van Overasselt staat reeds 1½ 
meter in het water en is niet meer te bereiken. 

Op nieuwjaarsdag verschijnen geen kranten. 
Op zaterdag 2 januari is de overstroming groot 
nieuws. Alle Nederlandse kranten openen er-
mee. De gehele voorpagina, maar vaak ook de 
pagina erna gaat over de watersnood. Dit is de 
opening van de Gelderlander: 

De doorbraak bij Nederasselt.

EEN RAMP
Het Rijk van Nijmegen en 

Maas en Waal onder water.

Nieuwe doorbraak bij Cuijk.

 De dijk van de Maas is doorgebroken tus-
schen Grave en Nederasselt, even ten oosten 
van laatstgenoemde plaats. (...)
 Het water heeft nu eerst den driehoek tus-
schen de spoorlijnen Nijmegen-Ravenstein 
en Nijmegen-Mook overstroomd, met dien 
verstande, dat de hoogere gedeelten langs 
de spoorweg Nijmegen-Mook het minst, die 
langs de lijn Nijmegen-Ravenstein het meest 
te lijden kregen. (...) Eerst gingen Nederasselt 
en Overasselt en Balgoy en Keent en Wijchen 

Land van Maas en Waal en Ooijpolder volledig overstroomd
Vergeten verleden

Doorgebroken dijk bij Nederasselt (Foto: collectie Gelders Archief)
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onder water. (...) de Ruffelsdijk, de scheiding 
van de waterschappen Maas en Waal en het 
Rijk van Nijmegen en de Stompdijk werden 
daarna zonder moeite door den vloed geno-
men, zoodat het water zonder tegenstand Maas 
en Waal is binnengestroomd. (...)
 Deskundigen veronderstellen, dat er in 
Dreumel wel vier meter water komen kan en 
in het oosten een tot anderhalven meter. (...)
 Uit de berichten zal men zien, dat het wa-
ter langzamerhand geheel het land van Maas 
en Waal in bezit neemt; het dichtst bij de stad 
wordt Beuningen ingenomen; maar ook Dru-
ten gaat onder en verderop staat alles blank.
 Terwijl wij dit schrijven komt het ontzetten-
de bericht, dat de dijk bij Cuijk, de plaats van 
de ramp in 1920, opnieuw is doorgebroken.
 Alles vlucht uit Cuijk en omstreken.

In dezelfde krant staat een groot verhaal over 
de situatie in diverse plaatsen. De kop is:

In het overstroomde land
Spoordijk Nijmegen-Wijchen op zes 

plaatsen doorgebroken.
De pontonniers en de mariniers

De voedselnood in het verdronken gebied
De angst van en om het vee

H. M. de Koningin en Prins Hendrik op 
bezoek in het verdronken land

Over plaatsen dichtbij Nijmegen schrijft de Gel-
derlander in dit artikel:

 In de bosschen van de Diervoort, nabij de 
Hatertsche vennen was ook een groote massa 
vee in de hooger gelegen boschjes in voor-
loopige veiligheid gesteld.
 Den tweeden dag moet er veel vee verdron-
ken zijn, vooral varkens, paarden en koeien 
zwommen in het water rond. Wij konden geen 
bevestiging krijgen over geruchten dat er ook 
menschen verdronken zouden zijn, Bij de of-
ficieele autoriteiten was van eenig ongeluk 
waarbij menschenlevens te betreuren waren, 
niets bekend.

Bij den Teersdijk.
 Gistermiddag vijf uur stroomde het water 
ook reeds over den spoorlijn bij den Teersdijk, 
zoodat de drang van het water naar Beuningen 
en Weurt nog grooter werd. Overal in die om-
geving repten zich de boeren om het vee in vei-
ligheid te brengen. Wij vernamen intusschen 
dat Winssen en Horssen reeds onder liepen. In 
Druten werden de menschen gewaarschuwd 
alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te tref-
fen. De stoomtram Druten-Nijmegen kon den 
dienst heden nog aanhouden, morgen zal zulks 
moeilijk meer kunnen geschieden.

Hees-Neerbosch.
 Omtrent den stand van den vloed vernamen 
wij Vrijdagnacht, dat het Maaswater reeds tot 
Horssen was doorgedrongen.
 De ingenieurs van het Maas-Waalkanaal 
zouden beproeven om Hees-Neerbosch en een 
deel van Weurt, dat ten Oosten naar de zijde 
van Nijmegen achter de dijk van het Maas-
Waalkanaal gelegen zijn, te beveiligen tegen 
den Maasovervloed door middel van den ka-
naaldijk.

Het is geen regionale ramp. Het is een interna-
tionale ramp. Luik en Namen in België staan 
onder water. Maastricht is per spoor onbereik-
baar geworden. De Maasdijk bij Roermond is 
op twee plaatsen bezweken, in totaal meer dan 
200 meter. Venlo staat bijna geheel onder wa-
ter. Gennep nog net niet, enkele dagen later 
wel. Eibergen in de Achterhoek is niet meer te 
bereiken. In de provincie Utrecht is de Vecht op 
diverse plaatsen buiten haar oevers getreden. 
Veel huizen staan daar onder water. In Reeu-
wijk bij Gouda is de dijk doorgebroken. Ook de-
len van Zeeuws-Vlaanderen zijn overstroomd.

Op maandag 4 januari 1926 opent de Gelder-
lander aldus:

De toestand verergert
Terwijl de ramp in het Rijk van Nijmegen 
en in Maas en Waal zich voltrekt tot het bit-
tere einde en pogingen tot verlichting falen, 
breekt de Maas op verschillende andere 
plaatsen door en zet zoowel aan den linker- 
als aan den rechteroever gansche landstre-
ken onder water.

De Ooijpolder tijdens de overstroming van 1926 (Foto: KLM, collectie Regionaal Archief Nijmegen)

Spoordijk bij de Klapstraat in Wijchen net voor 
de doorbraak op 1 januari 1926 (RWS)

Koningin Wilhelmina in Wijchen, 2 januari (GA)

Boerderij De Tol, Tolhuisweg 4, Neerbosch.
Op deze plek staat nu het Triavium (TML)
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Noodtoestanden ontstaan in 
Beugen, Oeffelt en Boxmeer.

Ook Mook liep onder. - In Maas en Waal 
wordt de Westzijde het hevigst getroffen. - En 
een nieuwen ramp bedreigt den Gelderschen 
achterhoek van de doorbraak der Rijndijken 
onder Emmerik. - Er is val in de Maas.

Op dinsdag 5 januari meldt de Gelderlander:

Val op Maas en Waal
De Maas, gisteren 24 cM. gevallen, is van-
daag wederom 35 cM lager. Men tracht de 
overstrooming in Maas en Waal en in het 
Rijk van Nijmegen te verlichten, door een gat 
in den dijk tusschen Dreumel en Alphen. - 
Toch steeg het water nog in het overstroomde 
gebied en raakte er meer land onder water. 
- De vreeselijke toestand in het diepere ge-
deelte van Maas en Waal. De Ooijpolder bij 
Nijmegen.

De Rijndijk bij Pannerden 
doorgebroken.

Het water stort met groot geweld in het laag 
gelegen land van Pannerden, Herwen en 
Aerdt, alles vlucht in hevige paniek naar de 
dijken.

Even verderop opent een volgend artikel met:

In het verdronken deel van 
Maas en Waal.

Dreumel ontruimd, boerderijen stortten in.
Wamel en Leeuwen diep onder water - 

ook hier boerderijen ingestort en veel vee 
in gevaar.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant zijn stukken te vinden over de lokale 
situatie. Op dinsdag 5 januari 1926 schrijft die 
krant:

TE NIJMEGEN.
 Aan den Waalkade is men den toestand 
volkomen meester gebleven. Hedennacht om 
12 uur heeft men een groote pomp, welke uit 
Arnhem was gehaald, aan het werk gezet, die 
schitterend heeft gewerkt, zoodat hedenoch-
tend de kleinere pompen van Nijmegen zelf 
reeds gemist konden worden.
 Ook aan de electrische centrale is men het 
water baas gebleven. De centrale bevond zich 
in waren oorlogstoestand; zij was duchtig ge-
barricadeerd en dank zij al deze voorzorgs-

maatregelen is onze electriciteitsfabriek droog 
gebleven.
 De aanlegplaats van het veer is gisteren naar 
het hoogste punt van de Waalkade, voorbij de 
tramremise gelegd. In verband met de nabij-
heid van de spoorbrug heeft de pont gisteren-
avond stilgelegen. Hedenochtend vroeg is de 
dienst hervat.

Te NEERBOSCH.
 Gisteravond werd de toestand in Neerbosch 
bedenkelijk. Het water stroomde over de 
Nieuwstad heen. In de Weesinrichting waren 
de laatste dagen alle voorzorgmaatregelen ge-
troffen. In het geheele uitgebreide weezendorp 
was vrijwel de geheele inventaris naar de bo-
venverdiepingen gebracht en men was er voor-
bereid op de noodzakelijkheid om de vertrek-
ken gelijkvloers te verlaten. 
 Gisteravond om 10 uur stond het water nog 
niet in de Weesinrichting maar het naderde 
snel!
 Vanochtend is de vloed hoger op gekomen. 
Vele kelders der woningen liepen onder. Ook 
in de poorten staat het water. Toch is de toe-
stand nog vrij gunstig. Alleen het ziekenhuis 
ligt geïsoleerd. Het vee behoefde nog niet in 
veiligheid te worden gebracht. De scholen 
gaan door en in de werkplaatsen is het bedrijf 
nog gaande.
 Hedenmiddag om 4 uur was de toestand niet 
veel verergerd.
 Onder Neerbosch zijn verder 80 groote 
boerderijen ontruimd.

TEN OOSTEN VAN NIJMEGEN.
 Tot gisteren had deze streek betrekkelijk 
weinig last van het water. Alleen het water 
uit de Waal van de overlaat nabij Nijmegen 
stroomde het gebied nabij Beek en Ubbergen 
binnen. Zondagavond is evenwel de Waal-
dijk nabij Erlecom bezweken en tengevolge 
daarvan is nagenoeg het geheele gebied tus-
schen Nijmegen en Millingen overstroomd. 
Het water uit de rivier stroomde met kracht in 
den polder van Erlecom, sloeg over den dijk 
van den Ooyschen Polder en drong zoo door 
tot Beek en Ubbergen en naar het Oosten naar 
Leuth en Kekerdom tot Millingen. Een groot 
aantal dorpen en gehuchten, o. a. Ooy, de Plak, 
Persingen, Erlecom, Leuth, Zeeland en Keker-
dom staat geheel onder water.
 Van Beek, Ubbergen en Millingen zijn de 
laaggelegen gedeelten overstroomd. De toe-
stand, te Beek vooral, is zeer ernstig. Honder-
den vluchtelingen uit de ondergeloopen dor-
pen en gehuchten worden daar aangebracht. 
Ooy is nagenoeg geheel door de bevolking 
ontruimd. In den Ooyschen Polder staat hier 
en daar 5 à 6 Meter water. De gevluchte bewo-
ners zijn voornamelijk te Beek ondergebracht. 
Alle hotels, het patronaatsgebouw, de scholen 
en andere gebouwen zitten vol vluchtelingen. 

Niftrik achter Hoogeerd (Foto: collectie RWS)

Sluissestraat Appeltern (Foto: collectie RWS)

Ergens in Maas en Waal (Foto: collectie RWS)

Maasbommel (Foto: collectie RWS)

De in het najaar van 1925 gehakte peppels wer-
den door de golven tegen de huizen gedreven, 
Beneden-Leeuwen (Foto: collectie RAN)
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Ook particulieren nemen vluchtelingen op. 
Anderen zijn naar Ubbergen gebracht, waar zij 
eveneens in de voornaamste gebouwen onder-
dak vonden. Zieken, zuigelingen en ouden van 
dagen gaan naar het ziekenhuis te Beek.

Op woensdag 6 januari 1926 schrijft de Pro-
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

TE NIJMEGEN.
 Op het Gemeentehuis alhier meldden zich 
vandaag de vele vluchtelingen uit de omlig-
gende dorpen, die van brood en andere levens-
middelen werden voorzien.
 Van Nijmegen uit zijn naar de overstroomde 
gebieden in den wijden omtrek gezonden: 60 
vletten, 9 motorvletten en vele pontons. 900 
Man van de marine en meer dan 1000 man van 
de landmacht zijn nog steeds druk in actie.
 Gisteren werden alhier per stoomboot ,,Ko-
ningin Wilhelmina” uit Erlecom aangebracht 
77 personen, welke met gemeente-autobussen 
zijn overgebracht naar de Prins Hendrik-kazer-
ne.
 Ongeveer 90 personen uit Leuth werden 
eveneens met autobussen naar die kazerne ge-
bracht. (...)
 In verband met den val ook in het Land van 
Maas en Waal hoopt men, dat het gebied van 
Nijmegen watervrij zal blijven. De Westelijke 
dijk van het in aanleg zijnde Maas-Waalkanaal 
werkt hier afwerend voor het dorp Neerbosch. 
Ook aan den Weurtschen weg onder deze ge-
meente was heden nog geen water te zien. 

Op vrijdag 8 januari 1926 schrijft de Provinci-
ale Geldersche en Nijmeegsche Courant onder 
meer: 

 Hedenochtend omstreeks 10 uur vertrok we-
der een boot van de Waalkade om vluchtelin-
gen uit Druten te halen. Deze zullen te Nijme-
gen worden gehuisvest. (...)
 Ten westen van de stad onder Neerbosch, in 
het meest oostelijk gedeelte van het Land van 
Maas en Waal, was heden de toestand verer-
gerd. Het water is aanmerkelijk opgekomen. 
De Zwanenstraat is gedeeltelijk overstroomd. 
Ook de Agnietenstraat staat onder water. Ver-
scheidene bewoners van deze straat dachten er 
hedenochtend over om, wanneer het water nog 
hooger kwam, in de loop van den dag hunne 
woningen te verlaten.
 In de Weesinrichting te Neerbosch is het 
water vannacht in de boerderij gekomen. Men 
zou trachten door middel van een pomp van 
de electrische centrale het water weer weg te 
werken.
 Hedenmiddag is de toestand voor Neerbosch 
iets verbeterd; het water was sinds hedenoch-
tend 10 c.M. gevallen.

Op zaterdag 9 januari 1926 meldt de Provinci-
ale Geldersche en Nijmeegsche Courant: 

NIJMEGEN EN OMGEVING.
 Geleidelijk wordt, dank zij den voortduren-
de val der rivieren, de toestand beter.
 Thans zijn de gevolgen van den val ook in 
den Ooijpolder en het Land van Maas en Waal 
te bemerken. Maar helaas komt nu tevens aan 
het licht, welke verwoestingen het water heeft 
aangericht en hoeveel vee er verdronken is.
 In Neerbosch loopt het water wederom te-
rug. Verschillende akkers, die gisteren nog 
blank stonden, komen weer ,,boven water”. 
(...)
 Gister kwamen alhier aan uit Leeuwen 96 
menschen, van wie 85 met gemeente-autobus-
sen zijn gebracht naar de Infanterie-kazerne 
no. II en 11 naar de R.-K. Gezellenvereeni-
ging; uit Puiflijk, Deest en Druten 186 men-
schen, die naar de R.-K. Gezellenvereeniging 
zijn gebracht; uit Afferden 96 menschen, wel-
ke naar het station zijn gebracht met bestem-
ming naar Deurne.
 De toestand van het verdronken land ten 
Oosten en ten Westen van Nijmegen wordt ge-
leidelijk beter. Met het zakken van het water 
komt echter nu eerst de ellende tengevolge van 
de overstroming aan het licht.
 Uit den O o ij p o l d e r worden door ma-
riniers voortdurend doode koeien en varkens 
aangebracht, welke in de boerderijtjes gevon-
den en vernietigd moeten worden. Heden heeft 
de burgemeester van Ubbergen door de mari-
niers 600 K.G. stroo laten uitdeelen.
 Ook in N e e r b o s c h zakt het water. De 
Nieuwstraat en de Zwanenstraat zijn weer vrij 
van water. De nieuwe weg van Neerbosch naar 
den Graafschen weg was hedenochtend echter 
nog niet bereijdbaar. Verschillende akkers, die 
gisteren nog blank stonden, komen weer bo-
ven water. Ook de Weesinrichting is nagenoeg 
weer droog.

Afloop
Het zal nog maanden, zelfs jaren duren voordat 
alles weer normaal is. Veel boeren en landar-
beiders zijn huis en vee kwijtgeraakt. De rijks-
overheid weigert noodfondsen ter beschikking 
te stellen. Particulier initiatief zorgt voor enige 
financiële hulp, maar dat is niet voldoende. De 
dijken worden hersteld en verbeterd. Van de 
Maas worden veel bochten afgesneden.

Op www.mijnmariken.nl staat een ooggetui-
genverslag van de overstroming in het Rijk van 
Nijmegen.

Samenstelling: René van Berlo. 
Foto’s: collecties Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 
Gelders Archief (GA), Rijkswaterstaat (RWS) en 
Tineke en Mientje Leenders (TML)

Waalkade (Foto: collectie RAN)

Waalkade (Foto: collectie RAN)

Kekerdom (Foto: collectie RAN)

Straatweg in Ubbergen richting Beek (RAN)

Watersnood 1926 gezien in noordelijke richting 
(Persingen) vanaf Rijksstraatweg 60 in Beek. In het 
midden spelende kinderen van de familie Hoogland 
(Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen)
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Op 8 september, de internationale dag van 
de alfabetisering, heeft burgemeester Bruls 
het Taalhuis in bibliotheek Mariënburg ge-
opend: het eerste Taalhuis van de Biblio-
theek Gelderland Zuid.

Op 17 september, tijdens het landelijke Fes-
tival van het Leren, opende Bibliotheek Zwa-
nenveld een Taalhuis. Taalhuizen zijn plekken 
in de bibliotheek waar mensen gratis hulp kun-
nen krijgen op het gebied van taal. 

MOEILIJK LEZEN
In Nijmegen en omgeving hebben ongeveer 
dertigduizend mensen moeite met lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal. Elf procent 
van mensen tussen de 15 en 65 jaar vindt dit 
zelfs zo moeilijk dat het hen hindert in het da-
gelijks leven, zij worden laaggeletterden ge-
noemd. Ze hebben moeite met het begrijpen 
van een bereidingswijze op een verpakking, 
brieven van instanties of werkinstructies. Het 
vinden van werk is moeilijk en laaggeletterden 
lopen in werksituaties vaak tegen onverwach-
te problemen aan. De Bibliotheek Gelderland 
Zuid wil deze mensen graag hulp bieden. 
Daarom zijn er in de bibliotheek al Taalpunten 
met materialen om taalvaardiger te worden. In 
de vestigingen Mariënburg en Zwanenveld zijn 

deze punten sinds half september bemand en 
uitgebreid tot Taalhuis.*) Hier kan ieder terecht 
die hulp nodig heeft bij lezen, schrijven en be-
grijpen van het Nederlands. Er zijn lesboeken, 
oefenprogramma’s, makkelijke romans en een 
overzicht van Nederlandse taalaanbieders. 
Ook kunnen laaggeletterden vanuit het Taal-
huis doorverwezen worden naar één van de 
deskundige partners STEP en ROC-Nijmegen 
voor verdere begeleiding.

SAMENWERKING
Het bereiken van laaggeletterden is niet altijd 
gemakkelijk. Behalve dat ze een uitnodiging of 
een oproep in de krant niet snel zullen lezen, 
vinden ze het soms lastig om ervoor uit te ko-
men dat ze niet goed kunnen lezen en schrij-
ven. Daarom werkt de bibliotheek samen met 
onder meer welzijnsorganisaties en het UWV. 
Zij signaleren wanneer iemand moeite heeft 
met lezen en schrijven van onze taal en verwij-
zen hen door naar het Taalhuis.

*) Mariënburg open dinsdag tussen 10.00 
en 12.00 uur en Zwanenveld donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur.

Tekst: PR Bibliotheek Gelderland Zuid en 
Hette Morriën   Foto: Bibliotheek Gelderland Zuid

Taalhuis geopend in bibliotheek

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2016 
vinden de voorrondes van het Nijmeegs 
smartlappenfestival De Dag van het Le-
venslied plaats in De Lindenberg. Liefheb-
bers en uitvoerders van het levenslied kun-
nen zich nu inschrijven voor de voorrondes 
van dit jaarlijks terugkerende evenement. 

Tijdens deze voorrondes worden de artiesten 
geselecteerd die op zondag 8 mei 2016 op-
treden tijdens het festival op het Valkhof in 
Nijmegen.

De organisatie van De Dag van het Levens-
lied is op zoek naar oud en nieuw bloed en 
roept iedereen, die het lef heeft voor een volle 
tent op het Valkhof ‘over the top’ te gaan, op 
zich aan te melden. De acts worden door een 
deskundige jury beoordeeld op meezingbaar-
heid, presentatie (met een knipoog!), muzika-
liteit en geschiktheid voor het grote podium. 
De acts dienen minimaal vijf en maximaal 
vijftien minuten te duren. Het is toegestaan 
om met een tape mee te zingen. Eigen num-
mers of bewerkingen van bestaand werk wor-
den toegejuicht.

Deze keer zijn we speciaal op zoek naar 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die met hun 
(klein)kind een smartlap willen zingen voor 
het matinee op zondag 13 maart.

AANMELDEN
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 
www.dedagvanhetlevenslied.nl. De voorron-
des vinden plaats in De Lindenberg.

Tekst: Marieken Peters   Foto: Sid Pluijm

START INSCHRIJVING 
VOORRONDES 

DE DAG VAN 
HET LEVENSLIED

Taalhuis in actie

Levenslied zingen
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Op zondag 17 januari is het festival Nij-
megen maken wij in De Kube in de oude 
Honigfabriek. Nijmegenaren laten zien wat 
er allemaal voor mooie dingen gebeuren in 
alle wijken van de stad. Het is een festival 
voor en door burgers. Ingram Smit is één 
van de organisatoren.
 
Ingram woont in het stadscentrum van Nij-
megen en studeerde ook in onze stad. Hij 
voltooide meerdere opleidingen. ‘Ik begon 
met Cultureel Maatschappelijke Vorming en 
deed daarna onder meer Sociale Geografie. 
Bij die eerste studie hoorde meteen al het 
organiseren van evenementen en activiteiten 
voor burgers. Onze maatschappij is continu 
in beweging. Mensen moeten zich aanpassen, 
sommige groepen vallen buiten de boot. Ik 
heb geleerd om zaken te signaleren en acti-
viteiten op te zetten om mensen betrokken te 
houden.’

Kernteam
Mensen helpen is zijn passie. Ingram wilde 
iets doen voor de stad en kwam terecht bij 
de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Hij dacht 
aanvankelijk aan vrijwilligerswerk bij één 
van de Stips, de nieuwe punten voor infor-
matie en advies in de wijken. Is het Wijken-
festival iets voor jou, vroeg iemand hem. En 
zo kwam hij in het kernteam terecht dat het 
festival Nijmegen maken wij voorbereidt.

Mensen maken de stad
Burgers nemen de organisatie voor hun reke-
ning. Bewoners maken hun stad, is het idee. 
De gemeente Nijmegen organiseert niet, maar 
faciliteert ruimhartig. Vrijwilligerscentrale 
Nijmegen, Wmo-denktank en Nijmegen 
Deelstad zijn nauw bij het evenement op 17 
januari betrokken. 

Burgemeester Hubert Bruls verricht de ope-
ning om 13.00 uur, de wethouders Renske 
Helmer-Englebert en Bert Frings reiken rond 
15.45 uur een prijs uit voor het meest verbin-
dende wijkidee. 
Er zijn muziek en hapjes uit de Nijmeegse 
wijken. Mensen kunnen meedoen met korte 
workshops. Verder komt er een netwerkcafé 
en zijn er discussietafels. Voor de kinderen is 
een speciaal aanbod, met sport en spel. En het 

‘Kom naar Nijmegen maken wij’ 

festival telt net als twee jaar geleden in het 
NEC-stadion tientallen kraampjes waarop ini-
tiatieven uit heel Nijmegen zich presenteren.

Snel aanmelden
Wie een kraam wil om iets te presenteren 
uit de wijk of wie muziek wil maken of iets 
wil delen, kan zich nog tot 16 december aan-
melden via nijmegenmakenwij@gmail.com. 
Ingram doet de publiciteit van het festival en 
coördineert de aanmeldingen voor de kraam-
pjes. ‘Er komen heel leuke ideeën binnen. 
Van mensen met buurtmoestuinen tot mensen 
die een roulatiesysteem aan het opzetten zijn 
om samen hun auto te delen in de buurt.’
Ingram vindt het prachtig om te zien hoe vin-
dingrijk de burgers zijn. ‘We leven in een tijd 
dat het economisch minder gaat. Er zijn grote 
veranderingen in zorg en welzijn, veel taken 
van de overheid liggen nu op het bord van de 
gemeente. Het is lastig om alles goed te rege-
len. En juist nu zie je dat bewoners zelf veel 
initiatieven nemen: ze willen er met elkaar 
iets van te maken.’ Ze doen dingen die gezien 
mogen worden, benadrukt hij. ‘Ze mogen op 

het festival in de aandacht staan en waarde-
ring krijgen. Dat sterkt mensen om door te 
gaan. En het inspireert anderen. Als je het 
samen doet, kan er veel. Dit biedt tegenwicht 
aan alle verhalen van kommer en kwel.’ 

Lachen en delen
Wanneer is het wijkenfestival voor Ingram 
geslaagd? ‘Als ik mensen hoor lachen en 
praten en delen’, zegt hij. ‘Als de zaal vol is 
met mensen die naar de muziek en andere 
optredens komen luisteren. Als de kinderen 
lekker samen spelen. Misschien dat mensen 
onderling telefoonnummers en mailadressen 
uitwisselen om na het festival samen verder 
te werken. De toegang is gratis. Dus kom 
gewoon.’

Het festival Nijmegen maken wij is 17 januari 
2016 van 13.00 tot 16.30 uur in De Kube, 
Honigfabriek, Waalbandijk 20. Kijk op 
www.facebook.com/nijmegenmakenwij voor 
actuele informatie. 

Tekst: Lucy Holl   Foto: E. Blaas

Bewonersfestival op 17 januari in de Honigfabriek

Ingram Smit
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Leden BCN-BT

Maandagavond… badmintonavond. In de ruime sporthal aan de voet van de Sint Steven 
is dit al zo sinds de herbouw van de Petrus Canisiusschool die boven de sportzaal gelegen 
is. Veel inwoners van Nijmegen kennen deze hal niet eens, maar al 35 jaar wordt er elke 
avond intensief gesport door badmintonners, zaalvoetballers, schoolkinderen, judoka’s, 
noem maar op. 

Maandagavond is echter voorbehouden aan de amateurclub BCN-BT. Het woordje amateur 
mag je bij deze badmintonners er wel een beetje afhalen, want het is een rap stelletje schichten 
die over de baan schieten. De reden waarom Mariken er een kijkje gaat nemen, is dat de club 
een noodkreet heeft achtergelaten op de mail. Ze kunnen wel wat leden gebruiken namelijk, 
want anders wordt de speeltijd nog verder uitgedund en de clubkas nog verder aangesproken.

GESCHIEDENIS
Ga dus een keer voor een proeflesje meedraaien met in je achterhoofd niet het spelletje op de 
camping. Badminton is een heuse olympische sport die wordt gespeeld met een racket en een 
shuttle. De shuttle, die gemaakt kan zijn van nylon of van veren, wordt over een net heen en 
weer geslagen met de rackets. In Aziatische landen (onder andere China, Vietnam, Indonesië en 
Maleisië) wordt badminton massaal gespeeld. Van de westerse landen zijn vooral Denemarken 
en Groot-Brittannië landen met aanzienlijke prestaties op het gebied van de badmintonsport. 
Badminton staat sinds 1992 op het programma van de Olympische Spelen. Voor de geschie-
denisfanaten onder de lezers is er een kleine afbeelding uit het begin van de negentiende eeuw 
bij dit artikel geplaatst, waarin het spel nog battledore en shuttlecock heet. De Britse soldaten 
speelden badminton in Brits-Indië. Later kwam het spel over naar Engeland waar het vanaf 
1873 werd beoefend op het landgoed van de hertog van Beaufort, Badminton. Vanaf die tijd 
wordt het spel badminton genoemd.

BADMINTON AMATEURCLUB 
BCN-BT BENEDENSTAD     

HEDEN
In het heden hebben wij een enthousiast 
gesprek met de voorzitter van de oudste bad-
mintonclub van Nederland. Een aantal jaren 
geleden was er nog sprake van een ledenstop. 
Iets korter geleden is er echter een fusie ge-
weest tussen twee clubs (waarvan één met 
een Molukse achtergrond), wat hen de hele 
avond speeltijd heeft gebracht. Dat is heel 
erg fijn, want de spelers kunnen nu starten 
en eindigen tussen 19.00 en 23.00 uur. Bad-
minton is een snelle sport en kan uiteraard op 
verschillende niveaus gespeeld worden. Was 
de club vroeger een echte competitieclub, 
nu is het een amateurclub met veel sterspe-
lers, waar ook ruimte is voor beginners die 
wel ervaring hebben met het badminton. De 
kosten zijn nu nog 190 euro per jaar, maar 
kunnen door een groeiend ledenaantal gere-
duceerd worden naar misschien wel 150 euro. 
Daarvoor kunt u veertig avonden badminton-
nen. In de schoolvakanties is de hal gesloten 
of wordt hij voor andere doeleinden gebruikt, 
zoals de Vierdaagse. Misschien heeft u in het 
verleden wel een balletje geslagen en heeft u 
er nu weer zin in of zijn de kinderen de deur 
uit of kunt u wel wat beweging gebruiken. 
Om al deze redenen bent u van harte welkom 
vanaf 19.00 uur. Heeft u er al zin in? Kijk dan 
voor alle informatie alvast op de website
www.badmintonclubnijmegen.nl. 
Zij rekenen op u. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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INKOOP - VERKOOP  

VERPANDING - INRUIL

usedproductspurmerend.nl

Purmerend
De Vriesplein 5

tel.: 0299 - 42 08 86
purmerend@usedproducts.nl

Openingstijden: 
ma: 13.00 uur tot 18.00 uur

di t/m vr: 11.00 uur tot 18.00 uur
za: 11.00 tot 17.00 uur

NU GELD NODIG? 
U KRIJGT DIRECT CONTANT GELD UITBETAALD!

1001 duurzaam gebruikte goederen altijd met garantie! 

usedproductshoorn.nl

Hoorn
Achterstraat 55
tel.: 0229 - 76 70 45
hoorn@usedproducts.nl

Openingstijden: 
ma: 13.00 uur tot 18.00 uur
di, wo, vrij: 10.00 uur tot 18.00 uur
do: 10.00 uur tot 21.00 uur
za: 10.00 tot 17:00 uur
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TM

TM TM

TM

TM TM

USED PRODUCTS 
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

DIRECT GElD VOOR:
Smartphones, audio, 

gameconsoles, games, 
tv’s, camera’s,GPS, 

muziekinstrumenten, goud

Used Products Nijmegen, 
Bloemerstraat 72, 024 - 324 93 90

nijmegen@usedproducts.nl

www.usedproducts.nl

OOk mOgelijk Om deze PrOdUcteN 
te verPaNdeN Of terUg te kOPeN!
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Doedans

Concert op de Grote Markt

Precies tienduizend inwoners van Nijme-
gen krijgen de komende weken een uitno-
diging voor de G1000 in Nijmegen. Een 
bijzonder evenement waar u kunt meepra-
ten over wat beter moet in uw buurt. Lees 
hier meer over het hoe en waarom.

In gesprek op straat, met bekenden of buren 
komen meer zaken aan bod dan alleen het 
weer. U kunt zich bijvoorbeeld ergeren aan 
de bedragen die aan projecten of salarissen 
zijn besteed, het gebrek aan voorzieningen of 
het speeltuintje dat weer vuil is. Vaak komen 
er meningen of standpunten aan bod die veel 
mensen erg belangrijk vinden. Deze ideeën 
of gevoelens zijn vaak de moeite waard, maar 
bereiken niet de mensen die ze kunnen om-
zetten in daden voor de stad of wijk.

Knelpunt
Zo gaat het nu eenmaal in onze democratie. 
Politici en ambtenaren schuiven aan bij ver-
tegenwoordigers van ondernemersverenigin-
gen, bestuurders, voorzitters van wijkraden 
en burgers die zelf voor hun rechten opko-
men. Politici, ambtenaren en sleutelfiguren 
spelen een belangrijke rol bij veranderingen 

Bijzonder overleg 1000 Nijmegenaren. Zorg dat uw wijk is vertegenwoordigd 
G1000 NIJMEGEN: EEN AVONTUUR IN DEMOCRATIE

in de stad. Zij nemen de besluiten en dat is 
vaak maar goed ook. Om bij de tijd te blijven 
en een stad of wijk goed aan te voelen, spre-
ken zij vooral met vertegenwoordigers die de 
stad of wijk menen te kennen. 
Toch knelt er iets. Soms voelt dat aan als 
gesloten clubs waar ‘gewone’ mensen niet 
tussen kunnen komen. Dat vergaderen met 
de bekende clubs en vertegenwoordigers kan 
anders. Om dit knelpunt van onze democratie 
aan te pakken, moet ook die andere groep 
inwoners van onze stad aan het woord ko-
men. Tijdens de G1000 op 5 maart in de Jan 
Massinkhal is er een nieuwe mogelijkheid 

hiervoor. Misschien kunt u zelfs uw stem la-
ten gelden. 

Let op uw brievenbus
De G1000 Nijmegen stuurt de komende we-
ken een uitnodiging naar tienduizend inwo-
ners van Nijmegen. Gelijk verdeeld over alle 
wijken, maar verder blind gekozen. Als deze 
brief bij u in de bus valt, heeft u een unieke 
kans om mee te praten: wat kan er beter in 
onze stad of in de wijk? En op welke manier? 
U mag het zeggen. U kunt zich met een code 
in de brief via de website http://
g1000-nijmegen.nl/ aanmelden. Krijgt u deze 
brief, laat deze kans dan niet voorbijgaan. 

Meedoen
Mensen kunnen ook nu al meedoen! Als vrij-
williger of als sponsor. Alle hulp is welkom. 
Begin vooral het gesprek met elkaar. Ook 
met diegenen die nog onbekend zijn met de 
G1000 kunnen een uitnodiging krijgen. Zoek 
elkaar op en zorg dat duidelijk is wie uit de 
wijk naar de G1000 gaat. Inspireer elkaar en 
deel ideeën. Zorg dat uw wijk goed vertegen-
woordigd is tijdens de G1000 in Nijmegen. 
Want daar openen nieuwe wegen naar verbe-
tering van uw wijk. Wellicht dat er al mensen 
klaar staan om deze ideeën uit te voeren. Zo 
kan iedereen bijdragen. 
De G1000 Nijmegen is een avontuur voor 
onze democratie en voor onze stad. Onze 
stad verdient het beste. Dat komt dichterbij 
door nieuwe meningen en frisse ideeën. Van 
bewoners die anders nooit bij elkaar waren 
gekomen. 
Tijdens de G1000 Nijmegen, op 5 maart 
2016, zal de kracht van onze mooie stad zich 
laten voelen en gelden! 
http://g1000-nijmegen.nl/

Tekst: Co Arts   Foto: Karina Ronde-Teunissen
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PRATEN OVER VERLIES
In deze Mariken plaatsen we deze vooraankondiging van 
een artikel over rouwverwerking voor een van de volgende 
nummers. De reden hiervoor is ook dat begin volgend jaar 
weer gespreksgroepen starten waar u aan kunt deelnemen 
als u een dierbare bent verloren. Het februarinummer zou 
hiervoor te laat zijn. 

Het is altijd ingrijpend om iemand te verliezen. Voor nabestaan-
den staat het leven stil. Het NIM organiseert daarom tweemaal 
per jaar gespreksgroepen voor volwassenen en ook nog speciaal 
voor 50-plussers die hun partner hebben verloren. 

Chris van Raan, bewoner van het centrum, wil hier graag 
aandacht voor. Hij gaat zelf maatschappelijke stage lopen bij 
Bethlehem en neemt deel aan de gespreksgroepen als begelei-
der. Voor aanmelden en meer informatie kunt u bellen naar
(024) 323 27 51 of mailen naar info@nim.nl.

In het voorjaar zal Mariken aandacht besteden in een artikel 
over de rouwverwerking.

Tekst: Anneke Arzbach

Boodschappen doen moeten we allemaal. Daarom is het verve-
lend als je een winkel niet in kunt met je rolstoel. Of dat je moeite 
moet doen om niet te struikelen over de rekken.

De WIG wil mensen laten zien hoe toegankelijk winkels in de bin-
nenstad zijn. Maar daar hebben we onderzoekers voor nodig! Je gaat 
in een duo op pad om winkels te testen op toegankelijkheid. Je meet 
doorgangen op en kijkt of mensen met verschillende hulpmiddelen 
(rolstoel, blindenstok, rollator) zich goed kunnen bewegen in de ruimte. 
Dit doe je aan de hand van formulieren die je meekrijgt. De ingevulde 
gegevens zetten wij dan op de site, waardoor iedereen kan zien welke 
winkels goed toegankelijk zijn.
Lijkt het je leuk om mee te werken aan onze onderzoeksbrigade? 
Neem dan contact op met het ZRC, op telefoonnummer 
(024) 751 11 20 of mail naar josstorms@wig.nl. Ook als je geen handi-
cap hebt, ben je van harte welkom om deel te nemen.

Tekst: Jos Storms

de wig wil winkelS 
onderzoeken oP 
toegankelijkheid
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De binnentuin

binnentuin VinkengaS
Zaterdagochtend 7 november. Het is zonnig en droog en warm. Zo 
aan de vooravond van alweer een klimaattop, krab je je wel aan je 
hoofd of je nu verheugd moet zijn over deze temperaturen of on-
gerust. In elk geval is een tiental bewoners van de Vinkengas aan 
het mulchen. 

Voor de leken onder ons: door de grond met een laag mulch te be-
dekken verbeter je de bodemstructuur en neemt het humusgehalte toe. 
Mulchen is goed voor je grond en fijn voor de planten. Mulch is een laag 
organisch materiaal waar je de bodem mee bedekt. Bodemorganismen, 
zoals wormen en pissebedden, maar ook bacteriën en schimmels, gaan 
hiermee in de weer. Door mulchen krijg je meer humus in de grond en 
verbetert de bodemstructuur. Als extra hulp graven wormen gangen die 
de waterafvoer bevorderen. Zo ontstaat een vochthoudende, luchtige 
grond.

geSChiedeniS
Gezeten aan de tafel blikken we terug op de geschiedenis van de tuin. 
Ex-bewoner Robert en voormalig opbouwwerker Leon namen het initi-
atief met het voorstel om de kale vlakte met negen bijna dode bomen 
te veranderen in een groene oase van rust. De gemeente, vertegen-
woordigd door Hans Bongers, heeft geholpen nadat de initiatiefnemers 
de hele buurt hadden gemobiliseerd. Er moest eerst draagvlak gecre-
eerd worden. De gemeentelijke tuinarchitect kwam met drie ontwerpen, 
waaruit een democratische keuze is gemaakt tijdens een zinderende 
buurtbijeenkomst in september 2012.

harde kern
De harde kern van de tuinonderhouders bestaat uit ongeveer vijftien 
mensen, die voor 15 euro per jaar ook veel plezier beleven aan de tuin. 
Voor dat geld worden indien nodig nieuwe planten en mestkorrels voor 
het gezond houden van de tuin aangeschaft. Er is een bestuur met sta-
tuten, waarin de afspraken staan beschreven voor de financiën. Twee 
keer per jaar wordt het grofvuil opgehaald en de rest kan in de nabijge-
legen groenbak. Gezamenlijk organiseren ze door het jaar heen enkele 
gezellige bijeenkomsten, waaronder een barbecue die wordt gehouden 
een week voor de Vierdaagse.

PartiCiPatietuinen
Deze tuinen, die her en der in de stad worden gerealiseerd, heten parti-
cipatietuinen. De positieve geluiden uit de Vinkengasgroep leren ons dat 
het werkt. Je leert de buurt en de buren kennen. Grote vraag is waarom 
het de ene groep wel lukt en de andere niet. Leon: ‘Je moet alles rustig 
ter tafel brengen, want anders heb je onenigheid, bijvoorbeeld over de 
herfstasters. Let op de groepsdynamiek en laat iedereen in zijn waarde.’

Met deze wijze woorden nemen wij afscheid. Ga er eens kijken en ont-
dek dat er een snoeptuintje is, een peren-, appel-, pruimen- en kersen-
boom. Er zijn mooie hoogte- en laagteverschillen en een heuse stilte-
plek, waar je in een prieeltje een rustig gesprek kunt voeren. De tafel 
komt uit de Jozefhof, waar een hangplek was ontstaan. Twee van de 
drie tafels daar waren al in vlammen opgegaan. De derde staat nu in de 
Vinkengas te pronken. Mariken wenst de bewoners nog vele plezierige 
tuinjaren met elkaar en schuift graag nog een keer aan bij Leon om over 
zijn keukenprinsactiviteiten een artikel te schrijven.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann

Vlnr. Sylvie, Ties, Alain en José 
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  VROEGBOEK KORTING

V E E L  V O O R D E E L  T I J D E N S  D E  V O O R V E R K O O P

VUURWERKVUURWERKVUURWERK
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30
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DE 

SENSATIE

VAN NEDERLAND

99.95

IN DE 
VOORVERKOOP 

119.50

02216 Big momma

GRATIS
VUURWERKBRIL

BIJ ELKE BESTELLING

IN DE VOOR-
VERKOOP

GRATIS

Van 50.- tot 100.-
Van 100.- tot 200.-

t.w.v. 24.95

Van 200.- tot 350.-
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t.w.v. 69.95

02803 Blue blood 36’s02801 Momentum 25’s 02842 Camuro king 49’s

Vanaf 350.-
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t.w.v. 99.95

02464 Ghettoblaster

www.tapijtshophaefkens.nl
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HAEFKENS: EEN TAPIJTSHOP MET VUURWERK

Het is een traditie inmiddels. Op de laatste dag van het jaar te-
gen 21.00 uur verzamelen de toeschouwers zich bij het pand van 
tapijtshop Haefkens aan de Wolfskuilseweg voor een spetterende 
vuurwerkshow als opmaat voor wat er enkele uren later om 24.00 
uur de lucht in knalt. 

Eigenaar John Haefkens: ‘Elk jaar willen we het nieuwe vuurwerk in 
het assortiment zelf uitproberen en er blijft ook wel wat over. Dat ste-
ken we vanaf het dak tussen 21.00 en 22.00 uur af. Mijn eigen vuur-
werkshowtje!’

John is 56 jaar. Hij leerde bij zijn vader, Wim Haefkens, het schilders-
vak en werkte daarna als stoffeerder achttien jaar in loondienst totdat 
hij besloot voor zichzelf te beginnen. Een pand had hij al op het oog: 
Wolfskuilseweg 67. Ooit zat er een bakker, later supermarkt Eleman, 
daarna een garage. John: ‘Toen het in 1998 weer leeg kwam, ben 
ik het gaan huren. Een sprong in het diepe, samen met Hannie mijn 
vrouw, maar die bleek een van de beste winkelverkopers te zijn, die ik 
me kon wensen. Ik kon mezelf helemaal op het stofferen richten.’

Git nie, bestaôt nie
‘Hard werken, soms veertien uur per dag en de crisis heeft er ook bij 
ons ingehakt. Als er geen huizen verkocht worden, stoffeert er ook 
niemand. Dat we tien jaar geleden met de verkoop van vuurwerk zijn 
begonnen, toen als een extraatje, is de laatste jaren onze redding ge-
weest. De gemeente gaf me geen schijn van kans toen ik in augustus 
2005 een vergunning aanvroeg. Ik zou nooit aan de strenge eisen voor 
het houden en verkopen van vuurwerk kunnen voldoen, maar mijn 
vader zei altijd al: git nie, bestaôt nie.’

Er werd in de ruimte achter de winkel voor 80.000 euro geïnvesteerd 
in onder andere twee brandvrije bunkers en een hightech-sprinklerin-
stallatie die wekelijks gecontroleerd wordt. Aan die installatie zijn drie 
vaten met totaal 12.000 liter water gekoppeld, voldoende om een half 
uur te sproeien. De brandweer wordt automatisch gebeld wanneer de 
temperatuur boven de 68 graden komt. En, zo is berekend, die doen er 
maximaal acht minuten over om ter plekke te zijn. 

Veiligheid voor alles
John: ‘Daarmee ben je er nog niet. Voor de bunkers en de opslag gel-
den ook weer speciale regels los van alle vergunningen en certificaten 
die door meerdere ambtelijke molens moeten. Prima hoor, veiligheid 
voor alles, ook wat het vuurwerk zelf betreft, maar dan zou de over-
heid ook beter moeten controleren op wat er illegaal de grens over-
komt. Wij geven bij bepaald vuurwerk gratis veiligheidsbrillen weg; 
de informatie op de verpakking deugt en de kwaliteit is gegarandeerd. 
Vuurwerk afschaffen werkt illegaal en onveilig gebruik in de hand.’

De in- en verkoop van het vuurwerk heeft John in handen gelegd van 
zijn rechterhand Juul Rengers en Shirley, John’s oudste dochter. Juul: 
‘Mensen kunnen vooraf via www.tapijtshophaefkens.nl en rechtsbo-
ven klikken op vuurwerk, hun bestelling plaatsen. Op de verkoop-
dagen kunnen ze de bestelling ophalen en in principe in vijf minuten 
weer buiten staan. Geen lange rijen dus. Dit jaar hebben we een aantal 
nieuwe vuurwerklijnen en omdat we tien jaar bestaan allerlei speci-

ale aanbiedingen. Er zijn extra voorverkoopdagen op zondag 27 en 
maandag 28 december van 11.00 tot 17.00 uur en de winkelverkoop 
start dinsdag 29 december om 08.00 uur.’ Voor alle verkoopinforma-
tie zie de paginagrote advertentie op de pagina hiernaast en áls u bij 
Haefkens komt, let dan eens op de inrichting van de vuurwerkwinkel. 
Daarvoor ontving het bedrijf vorig jaar een landelijke prijs. 

Ondertussen denkt John nu al na over het 20-jarig bestaan van de Ta-
pijtshop. John: ‘Ook dat gaat gewoon door hè, en de tijd vliegt.’

Tekst: Michiel van de Loo   Foto: Dave van Brenk

Vlnr. John Haefkens, Shirley Haefkens en Juul Rengers
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur
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WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP

CENTRUMNIJMEGEN.NL

CULTUUR, SHOPPEN EN UITGAAN IN DE BINNENSTAD VAN NIJMEGEN

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

IEDERE ZONDAG KOOPZONDAG

12 DEC - 3 JAN  KERST IN DE STEVENSKERK
  

17 DECEMBER SANTARUN

19 - 20 DECEMBER  KERST EXPRESS IN DE MOLENPOORT

19 - 20 DECEMBER KERSTMAN IN DE HEZELSTRATEN  

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

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 bewoners 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 exemplaren in onder andere de Stadswinkel, de 
bibliotheek, het stadhuis, diverse supermarkten en horecagelegenheden. Een digitale 
versie vindt u op www.mijnmariken.nl

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

DIONYSOS
GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT
Bloemerstraat 1 | 6511 EB Nijmegen
T 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl

DAVID MULDER, DAGELIJKS DESIGN
Lange Hezelstraat 39 | 6511 CB  Nijmegen
T 024 322 47 64 
www.davidmulder.nl

PETER JANSSEN SCHILDERWERKEN
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406 
www.pjschilderwerken.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

FABIO HERENKAPSALON
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA  Nijmegen
T 06 21 53 24 96 

PATATHUISJE PICCOLINO
Lange Hezelstraat 23 | 6511 CB  Nijmegen
T 06 21 53 24 96 
piccolinonijmegen.nl
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