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Plein 1944
JOLANDA VAN VELUW

Mariken begint het rondje langs Plein 1944 bij Jolanda van 
Veluw. Haar voordeur zit ingeklemd tussen de schoenwinkel 
van A. Holland en Foto Verwey. Vanaf haar woonkamer bo-
ven de fotowinkel kijkt ze al tien jaar uit over het plein. Ze runt 
een organisatie- en adviesbureau en is onder andere voorzit-
ter van het Bewonersplatform Centrum. ‘Ik ben geboren in de 
Hazenkamp’, begint Jolanda. ‘Op de hoek van de Wezenlaan en de 
Hazenkampseweg hadden mijn ouders een bakkerij. Zes dagen in 
de week hard werken en nauwelijks vakantie. Ik heb diep respect 
voor mijn ouders, die dit hun hele leven lang hebben gedaan. Dat 
heeft me gevormd.’

Startravel
Op 18-jarige leeftijd ging ze naar de sociaal-pedagogische opleiding 
aan de Sofiaweg. Als dochter van een ondernemer voelde ze zich niet 
thuis op een school met een linkse signatuur. De VVD was al vroeg 
haar favoriete partij. Ze rondde haar school af en ging in de bakkerij 
van haar ouders aan het werk. ‘Ik had inmiddels André leren kennen’, 
vervolgt Jolanda. ‘We zijn getrouwd en in Wijchen gaan wonen. Moeder 
overleed in 1992 en twee jaar later hebben we de bakkerij gesloten.’ 
Jolanda volgde de hbo-opleiding Toerisme en opende in 2001 reisbureau 
Startravel aan de Van Broeckhuysenstraat. Het gezin woonde inmiddels 
in Lindenholt, waar André, bouwkundige van beroep, een huis met een 
grote tuin had laten bouwen. Daar groeiden de kinderen op.
 
VVD
Als ondernemer in de binnenstad kwam Jolanda al gauw met de lokale 
politiek in aanraking. Wanneer de drugsopvang op de agenda stond of 

DE STRAAT VAN
DE WEEK
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de veiligheid in de binnenstad ter sprake kwam. Ze werd betrokken 
bij het opzetten van het ringstratenproject. Haar dadendrang bleef niet 
onopgemerkt en Hayke Veldman polste haar voor de VVD-fractie. In 
2006 werd ze in de gemeenteraad gekozen. Jolanda: ‘De kinderen waren 
inmiddels de deur uit. Het huis in Lindenholt werd te groot.  We gingen 
op zoek naar woonruimte in de binnenstad en kwamen hier op uit. Drie 
verdiepingen, maar er moest ontzettend veel verbouwd worden. Sinds 
de bouw in 1953 was er niks meer aan gedaan. Het enorme dakterras 
gaf mede de doorslag. Waar vind je dat in de binnenstad? Toen keken 
we nog wel tegen de Stevenstoren aan. Dat is nu de Primark. Hier pal 
achter wordt nu een groot studentencomplex gebouwd.’ 
Na twee jaar Nijmeegse politiek koos Jolanda voor een wethouderschap 
in Heumen. ‘Dat was een oude wens. Besturen zit me in het bloed. De 
VVD vormde in Heumen een college met de PvdA en GroenLinks. Dat 
ging prima. Ik heb dat werk tot 2014 met heel veel plezier gedaan.’

Grasmatten
Plein 1944 kent Jolanda nog goed van vroeger. ‘Er liep een buslijn van 
de Goffert rechtstreeks naar het plein. Als we met de auto gingen, par-
keerden we hier. De lunchroom was erg populair toen. Mooi heb ik het 
plein nooit gevonden. Dat begon al met dat foeilelijke zwarte standbeeld 
hier om de hoek bij de Broerstraat. Dat is gelukkig weg. De badkuip 
eind jaren tachtig was ook verschrikkelijk. Dan vielen die grasmatten 
daarna nog erg mee. Er werd tenminste weer gebruik gemaakt van de 
ruimte.’ In 2001 riep de Volkskrant Plein 1944 tot het lelijkste plein van 
Nederland uit. Voor de gemeente aanleiding de bewoners op te roepen 
iets nieuws voor het plein te bedenken. Kunstenaar Jacques Splinter lan-
ceerde Park 1944. Hij verwerkte het oorspronkelijke stratenplan in een 
verder met grasmatten opgevuld plein. Tweeduizend vierkante meter 
gras werd in het voorjaar van 2002 aangelegd. Splinter zorgde zelf deels 
voor het onderhoud. 

Een plein voor iedereen
Maar het hele plein moest op de schop. Er werd een ontwerpwed-
strijd uitgeschreven en in 2004 mocht de Nijmeegse bevolking bij 
een referendum, dat gelijktijdig met de Europese verkiezingen werd 
gehouden, kiezen tussen twee varianten. Het werd ‘Een plein voor 
iedereen’. Jolanda: ‘Ik had gekozen voor de modernere variant. Toen 
werd gezegd dat het in 2008 klaar zou zijn, maar in 2009 werd pas 
met de bouw begonnen. We zijn sindsdien helaas veel van ons uitzicht 
vanaf het dakterras kwijtgeraakt.’ Zo’n vijf jaar is het plein een bouwput 
geweest, want er kwam ook een parkeergarage. Iets waar de gemeente 
in 1981 al voor gekozen had, toen de geplande garage aan de Zeigelhof 
niet doorging. Er doken sporen van een middeleeuwse stad op, ook al 
een oorzaak waardoor de bouw vertraging opliep. In 2014 werden de 

appartementen opgeleverd en kwam ook de Primark. Plein 1944 moest 
een ontmoetingscentrum worden. 

Bewonersplatform
Jolanda: ‘Als je kiest voor de binnenstad weet je wat je kunt verwach-
ten. We hadden hier met Goesting ooit avond- en nachthoreca. Dat gaf 
overlast. Zo’n Vierdaagse hóórt bij Nijmegen. Het is één week, en die kun 
je ontvluchten wanneer het je niet bevalt. De kermis was eerst één keer, 
maar inmiddels twee keer per jaar. Bij het Sambafestival trilt alles hier in 
huis. Dan plan ik maar een museumbezoek buiten de stad. De afgelopen 
tien jaar heb ik het aantal evenementen zien verdubbelen. Ik zou liever 
meer kwaliteit willen zien in plaats van het zoveelste foodtruckfestival. 
Daar worden alleen de organisatoren beter van. Waarom komt het casino 
op het plein met een geluidswagen reclame voor zichzelf maken? Dan 
liever een draaiorgel. Daar wen je aan en klinkt een stuk gezelliger. Dit 
soort onderwerpen bespreken we ook bij het bewonersplatform.’

Kamerbeek
In 2011 was het plein twee keer het decor van een gewapende over-
val. In februari bij juwelier Uyen en twee maanden later bij juwelier 
Kamerbeek. Jolanda zag het gebeuren: ‘Het was op een zonnige 
zaterdagochtend. Ik stond op het dakterras en zag de worsteling beneden 
bij de bouwput. Ik rende naar binnen, belde 112 en waarschuwde mijn 
man. Verschrikkelijk wat Kamerbeek door heeft moeten maken.’ Een 
jaar later werd het levenloze lichaam van Nicky Man, de eigenaar van 
Chinees restaurant Hoo Wah aan Plein 1944, in de Ooypolder aangetrof-
fen. Hij was vermoord. Er volgde een arrestatie en een rechtszaak, maar 
de verdachte werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De auto parkeert Jolanda onder het plein. Dat kost omgerekend een tientje 
per week, een normaal bedrag. Jolanda: ‘Het is een wandelgebied, maar 
waar je fietsen mag, is onduidelijk aangegeven. Ik ben al een paar keer 
bijna onderuit gereden. De eerste tegels zijn vervangen. Iedereen zag 
meteen dat het onbegaanbaar was voor kinderwagens, rollators of mensen 
die slecht ter been zijn. De vorige tegels waren mooier. Ze hadden ze van 
mij niet allemaal hoeven te vervangen. Waarom het oude stratenplan niet 
uit de kast gehaald en in een afwijkende kleur rood begaanbaar gemaakt? 
Demontabele meubels zouden het ook een stuk gezelliger maken. En weg 
met die schuttingen rondom een terras. Dat ziet er niet uit.’

Ervaring
Plein 1944 begint volgens Jolanda langzaam een buurtje te worden. 
‘Natuurlijk is er veel verloop onder de studenten die hier wonen, maar 
de mensen in de nieuwe flats zijn blijvertjes.’ Het enthousiasme spat er 
bij Jolanda vanaf wanneer het Bewonersplatform Binnenstad ter sprake 
komt. ‘Ik wil graag de VvE’s (Vereniging van Eigenaren) van die nieu-
we flats betrekken bij het bewonersplatform, net als de woningstichtin-
gen. We zijn met veel dingen bezig. Mijn ervaring in de gemeenteraad 
en mijn kennis van wet- en regelgeving komen me hier goed van pas. Er 
ligt bijvoorbeeld een plan op tafel om binnen de singels al het verkeer 
te weren, maar aan de andere kant is al besloten dat er een nachtwinkel 
komt, waar autoverkeer is toegestaan. Waar heb je het dan nog over?’

‘De enige reden om te verhuizen is wanneer we iets gelijkvloers willen. 
Nu, met een tijdelijk onwillige knie, zou dat welkom zijn, maar ik wil 
nog zeker niet weg, en André al helemaal niet.’  >>

Vlnr. Jolanda van Veluw, Albert Holland en Giselle Schellekens
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ALBERT HOLLAND

Plein 1944 kent nog een aantal typisch Nijmeegse middenstandsbedrijven. Eén daarvan is 
A. Holland Schoenen. Dit jaar vierde de winkel haar 90-jarig bestaan. Mariken sprak met 
Albert Holland in zijn kantoor achter de winkel. Daar zit hij nog bijna dagelijks, alhoewel 
hij de winkel vorig jaar aan zijn dochter Sanne heeft overgedaan. Probeer het ook maar eens 
los te laten, als je je altijd met hart en ziel voor de zaak hebt ingezet.

Bombardement
‘De winkel is geopend op 1 juni 1926 aan de Hezelstraat 34’, begint Albert. ‘Een paar jaar later 
zijn we verhuisd naar precies deze plek in het centrum. Van een plein was toen nog geen sprake. 
Het heette hier Houtstraat 12. Het bombardement in februari 1944 veranderde alles. Ons gezin 
woonde boven de winkel. Die werd weggevaagd, zoals alles in de directe omgeving. Mijn vader 
verloor zijn vrouw Ria en drie kinderen, Helma, Ria en Albert. Ook twee verkoopsters en een 
klant overleefden het niet. Mijn broer, toen een baby van nog geen jaar oud, overleefde het wonder 
boven wonder. Hij werd onder de puinhopen vandaan gehaald door een vijftienjarig meisje dat in 
dezelfde straat bij kapper Münchau werkte. Een zusje was die dag net uit logeren. Enkele jaren na 
de bevrijding is mijn vader opnieuw getrouwd. Haar man was gesneuveld in de oorlog. Zij bracht 
één kind in en samen kregen ze nog twee kinderen, onder andere ik in 1948. Uiteindelijk dus 
toch nog een gezin met vijf kinderen. Over die gebeurtenis in 1944 heb ik mijn vader nooit horen 
praten. Het leven ging door, er moest gewerkt worden. Het ontbrak aan tijd om er bij stil te blijven 
staan. Ik denk dat hij het toch ergens een plekje heeft weten te geven.’

Speeltuin
Toen Albert geboren werd, woonde het gezin aan de Van Trieststraat. Zijn vader runde nog twee 
schoenwinkels aan de St. Annastraat en de Van Broeckhuijsenstraat. Nadat het puin geruimd was, 
begon Nijmegen aan de wederopbouw. ‘In 1951 kon mijn vader op precies dezelfde plek de nieu-
we zaak openen en woonde het gezin weer boven de winkel. Daar groeide ik op. Voor kinderen 
was de binnenstad één grote speeltuin. Veel kale vlaktes en dus ruimte te over.’

Bloembakken
Albert bewaart enkele vergrotingen van oude foto’s van het plein en de winkel in zijn kantoor. 
Het was 1951. Er reden nog auto’s langs het plein, dat verder als parkeerplaats gebruikt werd. 
‘De auto’s reden toen ook nog door de Broerstraat. Op maandag en zaterdag was op het plein een 

groentemarkt. Ik hing er graag rond, want het 
was gezellig en de handelaren probeerden er 
altijd iets leuks van te maken. Zo stond met 
carnaval iedereen verkleed achter zijn stalletje. 
Vanaf de huiskamer keken we uit over het 
hele plein. Een prachtig gezicht. Mijn vader 
was bij de winkeliersvereniging een aanjager. 
Hij regelde bloembakken en vlaggenmasten 
om alles op te fleuren. Ooit had hij meterslan-
ge stoffen banen in allerlei kleuren weten te 
versieren. We zijn er dagen mee bezig geweest 
om ze over het hele plein te spannen. Dat was 
niet zonder gevaar, maar het resultaat mocht 
er zijn. Schitterend, maar helaas hebben het 
maar weinig mensen het gezien. Drie dagen 
daarna raasde er een storm over Nijmegen. 
Weg versiering.’ Inmiddels opende in 1954 
bioscoop Carolus aan het plein en één jaar 
later werd het eerste stoplicht van Nijmegen 
geplaatst op de kruising met de Molenstraat en 
de Ziekerstraat.

Plein 1944 in wording (1951)

Schoenwinkel A. Holland

dec 2016
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‘Na de lagere school deed ik de mulo, de 
detailhandelschool en heb ik wel tien vakdi-
ploma’s behaald’, gaat Albert verder. ‘Die had 
je toen nog allemaal nodig voor een schoe-
nenwinkel, want het was al vrij snel duide-
lijk dat ik in de voetsporen van mijn vader 
zou treden. Dan kon A. Holland, A. Holland 
blijven’, lacht Albert. ‘Wonen doen we hier 
niet meer. Ik ben in 1971 getrouwd. In dat jaar 
heb ik ook de zaak overgenomen. Ik ben naar 
Bemmel verhuisd en het platteland bevalt ons 
prima. Hierboven wordt het nu aan studenten 
verhuurd.’

Primark
Hij is vol lof over Plein 1944 anno 2016. 
‘Mooi, zonder meer. Het gebruik van ver-
schillende stenen voorkomt dat het anders 
te veel uitwaaiert. Het is ruim, sfeervoller 
en gezelliger door de hoogbouw eromheen, 
maar soms mist het iets. Met de kerst hoort 
er een mooie, grote boom te staan. Een kiosk 
zou kunnen of verrijdbare meubelen. Het is 
jammer dat de winkeliers niet meer zo goed 
georganiseerd zijn als vroeger. Toen gebeurde 
er van alles samen. zelfs met de winkels uit 
de Broerstraat. Terwijl we aan het plein nog 
veel écht Nijmeegse winkels hebben, zoals 
Albers, Schreeven, Hilckmann, Mart van de 
Ven, Uyen, is het tegenwoordig heel moeilijk 
om de ondernemers op één lijn te krijgen. Zo’n 
Primark interesseert dat niks. Wel heel goed 
dat die gekomen is, hoor. Het is een trekker 
voor de binnenstad. Daar profiteert iedereen 
van. Zo zitten er rond het plein veel goede 
winkels en een grote verscheidenheid.’

‘Kermis, carnaval, ik vind het gezellig. Maar 
ik woon hier niet, dus heb er geen overlast 
van. Er mag van mij wel wat meer gebeu-
ren. De Vierdaagse is fantastisch, maar qua 
omzet is het de slechtste week van het jaar. 
Wij verkopen (nog) niet op internet. We zitten 
in het iets duurdere luxe segment. Schoenen 
moeten perfect passen. Er gaat hier geen paar 
schoenen de deur uit waar we niet voor de 
volle honderd procent achter staan. Ook daar-
om weten mensen onze winkel nog steeds te 
vinden en zijn we vol vertrouwen op weg naar 
ons honderdjarig bestaan!’

GISELLE SCHELLEKENS

Giselle Schellekens, 27 jaar, woont vier hoog in een van de nieuwe flats met een prachtig 
uitzicht over het plein en de directe omgeving. Gehuurd, als een van de weinigen. Giselle: 
‘De huiseigenaar heeft hier vier flats opgekocht en doorverhuurd. Wij betalen 1.200 euro 
per maand.’ Maar dan heb je ook wat: een méér dan ruime kamer met ingebouwde keuken, 
een slaap- en studeerkamer, balkon, gebruik van de parkeergarage, leuke buren in het geval 
van Giselle en haar vriend, maar bovenal een onbetaalbare view over de stad. 

Afrika
Giselle is geboren in Botswana. ‘Mijn vader was onderwijsdeskundige en reisde van het ene naar 
het andere ontwikkelingsproject in Afrika. Zo heb ik in verschillende Afrikaanse landen mijn 
jeugd doorgebracht. In 2004 zouden we naar Haïti vertrekken, maar een burgeroorlog gooide 
roet in het eten. We gingen terug naar Nederland. Het werd Nijmegen, omdat mijn moeder hier 
vandaan kwam. Ik was vijftien en moest erg wennen in het begin. Ik kende de taal heel slecht, dus 
dat gaf problemen op school. Sommige gebruiken verschilden nogal van wat ik in Kenia, het land 
waar we de laatste jaren in Afrika woonden, gewend was.’

Giselle begon op het vmbo, stroomde door naar het mbo, ging sociaal pedagogisch werk stu-
deren en haalde daarna haar master in communicatie en gedragswetenschappen. Nu werkt ze 
in Amsterdam bij Spark, een organisatie die jonge, ambitieuze mensen in conflictgebieden wil 
helpen een bestaan op te bouwen. 

Guus Meeuwis
‘We kwamen uit Afrika terecht op de Nieuwe Nonnendaalseweg. Mijn ouders wonen daar nog 
steeds. Portaal is alles daaromheen aan het verkopen, maar mijn ouders willen blijven huren. Ze 
willen echter wél zonnepanelen, maar als huurder krijg je daar geen subsidie voor. Een oneerlijk 
systeem.’ Hier spreekt de politica Giselle Schellekens, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 voor de PvdA in de gemeenteraad zit. ‘Ik kom uit een sociaal-democratisch nest, maar 
Allard Beck overtuigde me daadwerkelijk lid te worden. Ik kwam al vrij snel in het afdelingsbe-
stuur. In 2013, ik was in Roosje bij een concert van Guus Meeuwis, kreeg ik een telefoontje dat ik 
als eerste vrouw op de lijst zou komen. Dat overrompelde me wel, maar een geweldige uitdaging 
natuurlijk.’ >>

Plein 1944
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ronddraaien.’ 
Geluidskast
‘Het plein is een geluidskast. Ik slaap graag 
met het raam open, maar hoor dan wel letter-
lijk alles wat er tegen elkaar gezegd wordt. 
Zo heb ik al talloze verkeringen aan een eind 
horen komen’, lacht Giselle. ‘Je wilt het eigen-
lijk niet horen, maar ergens heeft het wel iets. 
Ik heb ook wel eens de politie gebeld, wanneer 
een ruzie uit de hand dreigde te lopen.’

‘Ik zie regelmatig bijna-ongelukken gebeuren. 
Vooral waar de Augustijnenstraat overgaat 
in het plein. Daar zou een zebrapad moeten 
komen. De bussen hebben voorrang, maar 
de voetgangers dénken dat ze het hebben en 
fietsers nemen sowieso de route die ze het 
beste uitkomt. In de zomer zijn de brullende 
motoren erg hinderlijk, maar dat heeft geen 
prioriteit bij de politie. Onveilig voel ik me 
nooit in de stad. Ook ’s nachts niet. Ik was 
vroeger Nairobi gewend, dat is andere koek.’

Volkswijk
De flat aan de Doddendaalzijde was in 1950 
het eerste gebouw dat opgeleverd werd aan 
Plein 1944. Lang zat daar op de eerste ver-
dieping Hoo Wah, maar na de moord op de 
eigenaar kon de huur niet meer opgebracht 
worden. Nu zit er Adam’s Eethuis. Giselle: 
‘Op de begane grond heeft hij ook al twee 
panden gehuurd. Ik snap het alleen niet. Ik zie 
er maar weinig mensen zitten.’

‘Het is een mooi plein geworden’, besluit 
Giselle. ‘Met de nieuwe tegels kan ook mijn 
oma zonder problemen bij me aanbellen, maar 
het heeft niks Nijmeegs. Het plein zou overal 
in Nederland kunnen liggen. Het is er goed 
wonen hoor, maar op termijn geef ik toch de 
voorkeur aan een huis met een tuintje. En dan 
het liefst in een van de volkswijken.’

Tekst: Michiel van de Loo   

 Foto’s 2016: Gerie Sandmann

Oude foto: Albert Holland

‘Sinds mijn achttiende woonde ik op vooral 
kleine kamertjes’, gaat Giselle verder. ‘Hier 
wonen we nu vanaf de oplevering in 2014. 
Per verdieping zijn er drie appartementen. De 
meeste bewoners zijn ouder. We borrelen wel 
eens samen en op het terras zoekt men elkaar 
op. Tijdens de jaarwisseling is het genieten 
met buurman Leo, die noemen we thuis 
Koning Vuurwerk.’

Giraffe
De woonkamer annex keuken bestaat voor 
meer dan de helft uit glas. Aan de muur 
moderne kunst, maar ook een oud affiche 
van de SDAP. Een levensechte giraffe die tot 
aan het plafond reikt, herinnert haar aan haar 
Afrikaanse jeugd. Als Giselle aan tafel zit, 
kijkt ze uit over de Bloemerstraat. ‘De mooiste 
straat van Nijmegen met een grote verschei-
denheid aan winkels, cafés en restaurants. Het 
is de wereld samengevat in één straat, al mis 
ik nu wel de bomen, maar de straat kan dat 
hebben.’

‘Je weet dat er minimaal één maand per jaar 
overlast is. Dat Sambafestival is erg heftig. 
Met de kermis vorig jaar zwaaide de lange arm 
van de Booster voor het raam heen en neer. Dit 
jaar was het een grote bal. Dat was minder erg, 
maar het zijn vooral de flitsende lichten en de 
geluiden die daarbij horen. Daarbij komt dat 
de kermis bar slecht bezocht wordt. Sneu voor 
de ondernemers. Het ziet er erg triest uit als ik 
naar beneden kijk en ik alleen lege stoeltjes zie 

Plein 1944

dec 2016
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De naam van het plein dat in de volks-
mond Plein 44 genoemd wordt, her-
innert aan het jaar 1944 waarin het 
bombardement en de bevrijding van 
Nijmegen plaatsvonden. Amerikaanse 
bommenwerpers hebben op 22 febru-
ari 1944 de basis voor het plein gelegd. 
Vanaf 17 september 1944 is Nijmegen 
door de geallieerde militairen bevrijd.

Op de plaats van het plein lag vroeger de Oude 
Varkensmarkt met eromheen het eerste deel van 
de Houtstraat, (Korte) Molenstraat, Zeigelbaan 
en het laatste deel van de Bloemerstraat. 
De Oude Varkensmarkt begon tegenover de 
Pauwelstraat en liep naar Doddendaal. Aan de 
noordzijde van de Houtstraat lagen de Enigheid, 
Rozenkransgas en Scheidemakersgas. De 
Zeigelbaan begon tegenover de Ziekerstraat en 
eindigde bij de Kroonstraat. Aan de zuidzijde 
lag de Piersonstraat die in een rechte lijn naar 
de Eerste Walstraat liep.

Centrumplein
Wat van de oorspronkelijke bebouwing na het 
bombardement en de bevrijding nog overeind 
stond, werd in het kader van de wederopbouw 
alsnog met de grond gelijk gemaakt. Het duur-
de tot 1950 voordat de bouw rondom het nieu-
we Centrumplein op gang kwam. In hetzelfde 
jaar werden de oude straatnamen ingetrokken 
en nieuwe namen vastgesteld. Voor de naam 
van het plein werd een prijsvraag gehouden. 
Deze leverde 569 inzendingen op, inclusief 
368 adhesiebetuigingen voor handhaving van 
de naam Centrumplein.

Vanwege de ‘onaangename klank’ werd de 
naam Centrumplein ter zijde gelegd. Blijkbaar 
was de jury niet op de hoogte van het feit dat 
het Julianaplein en -park op 13 februari 1942 
op last van de bezetter waren gewijzigd in 
Centrumpark. De straatnaamwijzigingen zijn 
op 19 september 1944 ongedaan gemaakt toen 
de bevrijding van Nijmegen nog in volle gang 
was.

Als naam voor het nieuwe plein werd Titus 
Brandsmaplein (29 maal) het meest genoemd, 
gevolgd door verschillende schrijfwijzen van 
Phoenixplein (15 maal). Op de vierde plaats 
stond Plein 1944 (10 maal). Daarna volgden 
Vredeplein of Vredesplein (9 maal) en Jan van 
Hoofplein (8 maal). Het Koning Hendrikplein 
(7 maal) stond op de lijst van meest genoemde 
namen op de zevende plaats.

Cafetaria en Foto Verwey in 1951

Koning Hendrikplein
De voorkeur van de juryleden ging op 8 september 1950 uit naar Koning Hendrikplein (15 pun-
ten). Op de tweede plaats kwam Plein 1944 (10 punten), gevolgd door Hendrik Heuckplein (8 
punten) en Titus Brandsmaplein (3 punten). Straatnamen werden sinds 1933 door het college 
vastgesteld. Op 18 oktober 1950 namen burgemeester en wethouders de uitslag van de jury over. 

Het merkwaardige feit doet zich voor dat op de officiële tekening M.D. 1112 d.d. 27 september 1950 
de naam PLEIN 1944 staat vermeld. Het straatnaambord met de naam Koning Hendrikplein was al 
op 26 september 1950 door burgemeester Hustinx onthuld. Omdat de burgemeester daarmee zijn 
boekje te buiten gegaan was, werd op 13 december 1950 alsnog besloten dat dit onderdeel van het 
besluit van 18 oktober 1950 geacht wordt in werking te zijn getreden op 26 september 1950.

Koning Hendrik (1211-1242) had Nijmegen in 1230 stadsrechten verleend. Het 700-jarig jubileum 
werd in 1930 groots gevierd. Hendrik was in 1222 tot (mede)koning gekroond en in 1235 door zijn 
vader keizer Frederik II (1194-1250) gevangen gezet. Op z’n 24ste was zijn koningschap voor-
bij. Hij overleed zeven jaar later in gevangenschap in Zuid-Italië aan lepra. Tegelijk met de naam 
Koning Hendrikplein kreeg een expeditiehof aan de zuidzijde van het plein de naam Hendrikhof. 

Door het omdopen van het Centrumplein in Koning Hendrikplein raakten de gemoederen in 
Nijmegen nogal verhit. In de raadsvergadering van 25 oktober 1950 werd bij de rondvraag bijna 
twee uur gepraat over twee schriftelijke vragen die het raadslid mr. Keyzer (KVP) had gesteld. 
Het ging daarbij niet alleen om de onrust die de nieuwe naamgeving teweeggebracht had, maar 
ook over de bevoegdheid van burgemeester en wethouders inzake straatnaamgeving.

Plein 1944
De discussie duurde voort totdat in de raadsvergadering van 27 december 1950 met onmiddellijke 
ingang een einde wordt gemaakt aan het delegatiebesluit uit 1933. Straatnamen worden sindsdien 
weer door de gemeenteraad vastgesteld. Het voorstel om de naam Koning Hendrikplein te wijzi-
gen in Plein 1944 is daarna met 28 tegen 8 stemmen aangenomen. De onthulling van het nieuwe 
straatnaambord door Mariken van Nieumeghen vindt plaats op 31 december 1950 in aanwezig-
heid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging De Blauwe Schuit.

Door de nieuwbouw in de periode 2010-2014 is Plein 1944 ingrijpend gewijzigd. Blok A (St. 
Hubertus) met de huisnummers 78 t/m 101 verdeelt het oorspronkelijke plein in twee onsamen-
hangende delen. Blok B (St. Joost) met de huisnummers 129 t/m 136 B, staat deels op de plaats 
van de Scheidemakershof. Bij de bouw van blok C (St. Jacob) met de huisnummers 152 t/m 187 
is ook een deel van Achter de Wiemelpoort verdwenen. 

De wijzigingen hebben niet geleid tot aanpassing van de naamgeving van de openbare ruimte. 
Op een aantal plaatsen ontbreken straatnaamborden en huisnummers. De onlogische nummering 
van het opgesplitste plein komt de vindbaarheid niet ten goede. Van een goede naamgeving en 
nummering van de openbare ruimte is geen sprake meer. 

Tekst: Rob Essers    Foto: Albert Holland
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Mariken neemt, nieuwsgierig als altijd, weer een kijk-
je achter een voordeur in de Benedenstad. De voor-
gevel waar deze deur in is geplaatst trekt regelmatig 
de aandacht van de argeloze voorbijganger omdat er 
vaak een versiering aanhangt. Onlangs was de voorge-
vel omhangen met spinrag en halloweentaferelen. Bij 
festiviteiten zorgen de bewoners altijd voor passende 
versiering in de straat. In die straat staat een knalgele 
bus met Bricoja erop voor al uw feesten. 

Mariken kent hun gezichten en heeft zich stiekem al 
een beeld gevormd van een echtpaar dat met een huif-
kar als een soort circusartiest van dorpje naar dorp-
je trekt voor ‘vermaeck’. Ik heb haar kindertjes zien 
schminken met de Vierdaagse en hem met springkus-
sens in de weer gezien op de Ganzenheuvel, maar nu 
ga ik hen ontmoeten. 

BRICOJA 
VOOR EEN 
ONVERGETELIJKE 
ERVARING

dec 2016

Teuny van Rossum en Edwin Schipper

Breed gebaar
Een vrolijke spanning maakt zich van mij meester als Edwin Schipper 
met een breed gebaar de deur opent. Achter de deur van het halletje 
verwacht ik een bonte verzameling speelattributen, verkleedkleren en 
gezellige rommel, maar neen. Voor mijn komst hebben ze de boel op-
geruimd. Even verandert het in sprookjes denken in je hoofd, maar 
dan ontdek je al gauw dat dit gewoon een hardwerkend druk bedrijf is. 

Rinkelen
Teuny van Rossum, partner van Edwin en moeder van hun twee 
kindjes Joep en Pien, is druk met een voortdurend rinkelende tele-
foon. Het is namelijk Sinterklaastijd. Voor hen breken er drie weken 
drukte aan met drie Sinterklazen aan het werk en een wisselend 
groepje Pieten. Mensen willen voor ze de Sint bestellen vaak al het 
naadje van de kous weten. Wat heeft Sint voor hen in petto? Het liefst 
zouden zij voorkauwen wat Sint gaat vertellen uit het Grote Boek. Dat 
gaat natuurlijk niet, want de spontaniteit van een Sint moet je nooit 
wegnemen. Edwin legt uit dat Sint zijn echt een vak is, en Piet ook. 
Iedereen kan zich verkleden, maar echt een rol met en voor kinderen 
invullen is een kunst die niet iedereen beheerst.

Blijven hangen
Zoals veel inwoners van Nijmegen zijn Edwin en Teuny vanuit 
Oegstgeest en Ede na hun studententijd hier blijven hangen. Nijmegen 
is een heerlijke stad met een vleugje zuidelijk Bourgondische ge-
zelligheid en een tikkeltje eigenwijze Hollandse tegendraadsheid. 
Edwin heeft als vooropleiding hbo Sociale Academie aan de Haagse 
hogeschool gevolgd. Teuny heeft aan de HAN de docentenopleiding 
Handvaardigheid en tekenen gedaan. Zij komen elkaar tegen bij een 
organisatie die jeugdvakanties organiseert. Het klikt en inmiddels 
zijn ze ruim twintig jaar verder en twee kindjes rijker. Via onder ande-
re de Weezenhof en de Kuul zijn ze in de Benedenstad komen wonen. 

Niets te gek
Ruim twintig jaar geleden is Edwin Bricoja met een medestagiaire 
gestart. Beiden liepen zij stage bij een bedrijf dat buitensportactivi-
teiten organiseerde. ‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook’, dachten de 
vrienden en zie daar: Bricoja was geboren. Al jaren organiseren zij 
de leukste bedrijfsuitjes, te gekke vrijgezellenparty’s, familiedagen, 
spetterende themafeesten, verjaardagsfeesten en schoolreisjes. Ze 
verhuren springkussens, tenten, oud-Hollandse spelen, klimwanden, 
bierfietsen, hobbelfietsen en sport en spelmateriaal. Niets wat u ver-
zint is hen te gek om te organiseren.

Plezier en beleving
Ze verzorgen gevarieerde programma’s, waarin alles draait om ple-
zier en beleving. Als dit gewenst is zorgen zij ook voor de inwendige 
mens. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Schots hooglandspel met 
ballgames en drunken sailortest of een fout campingfeest met bar-
becue en bijpassende muziek, een onvervalste bingo en dansen met 
karaoke? Dit allemaal op een uniek plekje in of bij Nijmegen. Het voert 
te ver om alle activiteiten in dit artikel te benoemen. Als je www.bricoja.
nl opzoekt, duizelt het van de mogelijkheden en komen er ook nog sur-
vivalfeesten met vlotvaren, boogschieten en paintballen tevoorschijn. 
Een echte aanrader om daar eens uitgebreid voor te gaan zitten.
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Op 20 november overleed Christel Kokke op 78-jarige leeftijd. De 
Benedenstad heeft een markant bewoonster verloren. Ze maak-
te nog net de eerste, feestelijke oplevering mee van de prachtige 
Stadstuin achter buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, tegenover haar 
huis in de Papengas. Zelf kon ze er niet meer bij zijn, haar ziekte 
had haar compleet verzwakt. Maar haar drie dochters stonden er 
en onthulden het bord van ‘haar’ tuin: het Christel Kokke Plantsoen 
(zie pagina 29). Ze heeft hier zó voor gepleit en gevochten. De 
tuin voor ouderen, voor kinderen, simpelweg voor iedereen in de 
Benedenstad, was haar grote droom. Zo’n jaar geleden - ze was al 
ziek - kwam ze ’s avonds nog binnenstormen bij een overleg van het 
Bewonersplatform Centrum Nijmegen. Ze ging niet weg voordat 
iedereen het schetsontwerp voor de stadstuin had bewonderd. Die 
tuin moest er komen en hij kwam er. Het begon vorig jaar al met 
de ‘groene’ aankleding van het pleintje vóór het buurtcentrum waar 
bloembakken en mooie bankjes kwamen. De bloemen gaf Christel 
zelf dagelijks water zolang het kon.
 
Bijna een jaar geleden spelde burgemeester Bruls Christel Kokke 
de Zilveren Waalbrugspeld op voor haar verdiensten voor Stichting 
Benedenstad en buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. Christel was altijd 
voor anderen bezig. Ze was een warm, liefdevol persoon. Betrokken, 
meelevend, behulpzaam, oprecht. Een geboren organisator. Haar 
hart lag bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis waar ze als vrijwilligster 
de grote spil was van activiteiten waaronder de gespreksgroep voor 
ouderen, de bingomiddagen, het gymen en de kookavonden. Zolang 
ze het kon, kookte ze wekelijks voor een groep ouderen. Christel was 
mede-organisator van tal van uitstapjes voor ouderen, bijvoorbeeld 
via de Zonnebloem of met de Zonnetrein.
‘Twee dingen zijn altijd belangrijk geweest in mijn leven: ik ben 
steeds bij blijven leren en ik heb altijd de handen uit de mouwen 
gestoken’, zei ze in een interview met Mariken. Het artikel ging des-
tijds over haar jeugd in uitkijktoren Belvédère, waar ze tussen haar 
zevende en vijftiende levensjaar woonde met haar familie. Haar ou-
ders exploiteerden de horeca. ‘“De prinsesjes” werden mijn zusjes 
en ik genoemd. Met zo’n woonplek moesten we wel iets bijzonders 
zijn.’ Maar hooghartig gedrag van een prinses was wel het laatste 
dat haar kenmerkte. Altijd was ze bezig voor anderen. Het was fijn 
om haar te kennen.

Els Stouthamer en Lucy Holl, redactie Mariken    Foto: Gerie Sandmann

Jongerenwerk
Aan ons tweede kopje koffie gezeten komt er een gesprek op gang 
dat Mariken een kijkje geeft van de mens achter de mens. Wat be-
weegt iemand om dit te doen? Alles heeft een diepere oorzaak, 
betekenis of zelfs gevolg. Door hun achtergrond in het welzijn be-
landden ze als jong-volwassenen via de jeugdvakanties in het jon-
gerenwerk. Tijdens ontspannende momenten komt er ook vaak ver-
borgen leed naar buiten bij jongeren. In hun latere dagelijkse werk 
komen Edwin en Teuny regelmatig stagiaires tegen met een rugzak-
je, die in deze wereld van activiteiten en jolijt helemaal opbloeien 
en tot hun recht komen. Ze kunnen inmiddels voor hun activiteiten 
putten uit een pool van personeel, die regelmatig op een nul-uren-
basis ingezet kunnen worden. Een behendige Piet kan in de zomer 
ook een prima recreatiesportleider zijn, een vertrouwenwekkende 
Sint kan de barbecue aansteken in de zomer of een griezelfeest op-
luisteren als klokkenluider van de Notre Dame.

Sociaal team
Edwin is naast dit werk ook nog werkzaam in een sociaal team in 
Zevenaar. Zijn taken daar zijn vroegtijdig signaleren van probleem-
jongeren. Soms is het dweilen met de kraan open, want door alle 
veranderingen in de jeugdzorg gaat er heel veel mis. Hoezo partici-
perende samenleving, mijmeren we met z’n drieën. De instroom is 
er wel, maar de doorstroom niet. Het steunt allemaal op gedreven 
burgers zoals deze twee, die bereid zijn jongeren met afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans te bieden. 

Drukke ouders
Nog steeds houden zij kantoor aan huis en hebben zij de opslag van 
alle spullen in een loods bij Wijchen. Zij werken als een ander vrij 
heeft als het ware. Teuny runt daarbij het huishouden, is assistent 
leidinggevende voor kinderopvang KOM in de gemeente Epe, doet 
de totale administratie van Bricoja en heeft de zorg voor de jonge 
kindjes. Twee hele drukke ouders dus. Haar rol is bij het stukje en-
tertainment een stukje kleiner geworden, maar het moet als kind 
een geweldige ervaring zijn als je twee zulke creatieve ouders hebt. 
Het interview was weer een feestje en met een blij gevoel zwaai ik 
hen gedag met de wens dat u voor uw feestje Bricoja inschakelt. 
Kabelgas 19, niet vergeten, voor een onvergetelijke ervaring. En als 
de gele bus in de straat staat, zijn ze thuis.  

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Bricoja

‘EEN ROL MET EN VOOR KINDEREN 
INVULLEN IS EEN KUNST DIE NIET 
IEDEREEN BEHEERST’ 
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kinderen uit één gezin elkaar vaak weer na drie uur ontmoeten en zo hun 
kindertijd buiten het gezin ook in een vertrouwde omgeving kunnen door-
brengen. Dat is een groot voordeel van kinderdagverblijf en bso onder één 
dak. De kinderopvang is blij dat de crisis weer voorbij is in deze sector. De 
vergoedingen zijn beter geregeld. Ook voor ouders met een laag inkomen 
zijn de tarieven bijzonder gunstig. 

Vroege educatie
Belangrijk is dat het centrum ook doet aan vroege en voorschoolse educa-
tie (vve) zodat er geen kinderen met een achterstand aan de basisschool 
starten. Een goede ontwikkeling is belangrijk voor de rest van hun leven 
en dus worden de kinderen gevolgd, ook bij hun sociaal-emotionele groei. 
Aan het centrum is een pedagogisch medewerker verbonden die mee-
kijkt. Er is een hecht contact met alle ouders en verzorgers. Regelmatige 
gesprekken met hen zijn hierbij een logisch vervolg. 

Ouderportaal
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een app, waardoor de ou-
ders via een ouderportaal gedurende de dag een update kunnen ontvan-
gen van het verloop van die dag van hun kindje. Het wordt een handige 
app, waarop ook regelzaken kunnen worden doorgegeven, als je kind bij-
voorbeeld ziek is of een dagje niet kan komen. Het ontzorgt ouders in 
een toch al drukke periode in hun leven. Zo wordt de betrokkenheid van 
ouders met de kinderen nog meer vergroot.

Bewegingsactiviteit
Voor de oudste kinderen is er sinds de zomervakantie ook een extra bewe-
gingsactiviteit omdat bewegen erg gezond is en de sociale ontwikkeling 
stimuleert. Deze activiteit vindt plaats in de bso of lekker buiten.

Website
Het centrum geeft inmiddels opvang aan heel veel kinderen. Op dinsdag, 
de drukste dag, zijn er 64, een gezellige drukte. Op de woensdagen en vrij-
dagen is er nog plek. Mocht uw nieuwsgierigheid gewekt zijn... De Kroon 
heeft een uitgebreide website via de site van KION, locatie De Kroon. Alle 
informatie is op deze heldere site te vinden. Van de zomer gaat Mariken 
nog een keer op visite om te kijken naar de zomerfeesten, die dan bij De 
Kroon worden georganiseerd. Wij houden u op de hoogte.  
Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

Speeltuin bij De Kroon

KINDERCENTRUM 
DE KROON
Misschien is het je wel eens opgevallen als je op de Kronen-
burgersingel bent, dat het daar bij nummer 271 in de vroege 
ochtend een komen en gaan is van ouders met kleine kinderen. 
Achter het hoge hek bevindt zich tegenwoordig een waar kinder-
paradijs midden in hectiek van de stad. Er is een enorme tuin ge-
creëerd met een speciale babyhoek als veilige speelplek voor de 
allerkleinsten. Voor de oudere peuters en kleuters is er een boom-
stammetjeskring voor kringspellen of een gezellig voorleesmo-
ment. Een zandbak ontbreekt natuurlijk niet, evenals het beno-
digde klimmateriaal voor de ondernemende kleintjes. Momenteel 
wordt er gewerkt aan een kabouterbos achter in de tuin om het 
voor de kinderen nog sprookjesachtiger te maken.

Niks bijzonders?
Op uitnodiging gaan we een kijkje nemen achter het hek bij dit kindercen-
trum dat onder de naam De Kroon in 2014 is ontstaan uit de noodzakelijke 
opheffing van de bekende peuterspeelzaal in ‘t Oude Weeshuis en de 
kinderopvang, die hier al gevestigd was onder de naam Dikkertje Dap. 
De Kroon verbeeldt het overkoepelende, maar ook als het ware de kroon 
op het werk. Dat is altijd in de kinderopvang gedaan door KION. Mariken 
wil het kindercentrum onder de aandacht brengen omdat het voor kinde-
ren in centrum en Benedenstad het dichtstbijzijnde centrum is en nauw 
samenwerkt met de basisschool Petrus Canisius. Ook voor kinderen van 
ouders die werken in dit stadsdeel is dit de uitgelezen opvangplek en voor 
kinderen uit Oud-West.

Onder een dak
Louise Buijs, clustermanager van de locatie vertelt met veel liefde over 
alle activiteiten die hier binnen de muren plaatsvinden. Kindjes worden 
hier opgevangen vanaf de allerkleinsten van twaalf weken tot vier jaar, als 
de basisschoolleeftijd is bereikt. Maar ook is er de buitenschoolse opvang 
(bso) voor kinderen tot dertien jaar na schooltijd. Het prettige hierbij is dat 

dec 2016



13

Zweet
Ik ren. Naast mij rent mijn beste kameraad. 
Paul loopt altijd een klein beetje schuin voor 
me uit. Dat voelt prettig. Hij sleurt en ik volg. 
De stad beweegt langzaam om ons heen. We 
nemen de week door, bespreken het wel en 
wee thuis. De 7-heuvelenloop zit net in de 
benen. Op naar de Stevensloop. Voetballen 
doe ik ook af en toe, maar inmiddels wel in 
de veteranenklasse. Ik weet ook al wat een 
kettlebell is. Ik ben wel fit, vind ik. De veelbe-
sproken FIT-test haal ik makkelijk binnen de 
gestelde termijnen. Ik volg alle aangeboden 
trainingen en haal de nodige certificaatjes 
zonder moeite. 
Ik werk in een team met vele jonge men-
sen en dat motiveert ook om fit te zijn en te 
willen blijven. Dat mag u ook van de politie 
verwachten. Dus rennen we onze kilometers 
door Nijmegen. Nuttig en aangenaam. 
Eén keer, lang geleden zagen we tijdens het 
sporten ‘criminaliteit’. Een kerel stond met 
een steen tegen het slot van een oude fiets 
te meppen. Toen hij ons zag, liep hij weg. We 
keken elkaar aan en beseften beiden dat we 
net te laat waren. We konden de man niet 
meer ontwijken. Ik botste tegen hem aan en 
hij kukelde voorover in een modderige poel. 
Er middenin. We hoorden hem mopperen en 
zagen hem weer opstaan. Helemaal onder de 
drek. Nat en koud. Ik wilde nog sorry roepen, 
maar rende net de hoek om. Samen liepen 
we verder. ‘Mottie meur uutkiekuh’, zei Paul. 
Af en toe rennen we de ronde nog eens. 
Lange tijd stond de fiets er. Recent was 
het nog maar een wrak. De fiets is nu weg. 
Zwerffietsen, weesfietsen, wrakken oprui-
men; dat zouden meer mensen moeten doen. 
We zien er nog genoeg. Vorige week waren 
we er weer. Hoorde ik Paul zeggen: ‘Zou die 
een zwemdiploma hebben gehad?’ Net voor 
een venijnige helling zegt hij dat. Hij weet dat 
ik dan moet lachen en zet ook nog een tandje 
bij. Ik zwoeg om bij te blijven. Zweet.  

William Nijland, wijkagent Nijmegen-Centrum
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

William Nijland

Ik zit er weer eens. Op mijn lievelingsplek 
in ons stadscentrum. Het is het leescafé 
van boekhandel Dekker van de Vegt in de 
Marikenstraat. Ergens onder de grond, 
onder de Mariënburgkapel of hoe het daar 
ook allemaal gebouwd is. De presentatie 
van het boek ‘De mensen uit Nijmegen’ 
is gaande. Het is een selectie van de 
portretten op de Facebookpagina met 
dezelfde naam en laat zien wat een mooie 
verscheidenheid aan mensen in onze stad 
woont. 

Het leescafé zit vol Nijmegenaren die in het 
boek staan of aan de publicatie meegewerkt 
hebben. De burgemeester is er ook. ‘Kom je 
naar voren, Hubert. Mag ik ‘je’ zeggen?’, vraagt 
presentator/schrijver Marcel Rözer. Tuurlijk. 
Bruls vertelt hoe hij in de jaren tachtig voor het 
eerst naar Nijmegen kwam om er te studeren 
en prijst de open, ontspannen, gastvrije 
houding van Nijmegen. 

FAVORIETE 
PLEK IN DE   
BINNENSTAD
Lucy Holl en leescafé Dekker vd Vegt

Er is altijd wel wat in de boekhandel. Een 
tijdje geleden was ik er bij een lezing van 
benedictijn Thomas Quartier die in zijn zwarte 
pij over het kloosterleven vertelde. En ik zat 
er toen taalmeester Wim Daniëls een vrolijk 
mini-college gaf. Pas geleden zat ik er op een 
zaterdag en kreeg Nijmegenaar en veelschrijver 
Jan Roelofs aan een van de andere tafels plots 
een oorkonde: er waren al duizend exemplaren 
van zijn geweldige Nijntje-bewerking ‘Opao en 
opoe pluus ien ’t nimweegs’ verkocht (“Op ‘n 
dag see opao pluus, ik hè wà feur jouw, nijn, ik 
maokte jouw ’n otoped”).

En vaak, heel vaak zit ik er als er helemaal niets 
is. Dan is het mijn ‘bedrijfskantine’. Als kleine 
ondernemer begin ik meestal vroeg en werk 
een paar uur stevig door in mijn kantoor-aan-
huis vlakbij Lux. En dan mag ik van mezelf de 
deur uit, om ergens in ons stadscentrum koffie 
te drinken. En vaak is dat het leescafé van 
Dekker. Zeggen wat ik wil, hoeft al nauwelijks 
meer, want de medewerkers weten wat ik 
drink. Ik blader door de kranten, kijk wat rond, 
kom bekenden tegen. 
Ik heb destijds een heel bescheiden bedrag 
ingelegd tijdens de crowdfundingactie om 
Dekker van de Vegt te behouden. Gelukkig 
deden vele Nijmegenaren mee en was het 
benodigde bedrag in no time gehaald. Mijn 
‘bedrijfskantine’ is behouden. Morgenvroeg 
mag ik weer pauzeren daar.  

Tekst Lucy Holl  Foto: Gerie Sandmann

Leescafé in Dekker vd Vegt
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE 
EN VEILIGE LEEFOMGEVING 
Het Bewonersplatform Centrum Nijmegen heeft eind september de eigen organisatie eens te-
gen het licht gehouden: waar staan we voor, wat gaat goed en wat kan beter? Onze basis blijft 
de verantwoordelijkheid voor een prettige en veilige leefomgeving. Maar de conclusie was ook 
dat we met meer zelfvertrouwen, zelfstandiger en professioneler aan de slag moeten gaan om 
iets concreet te bereiken. We hebben in het centrum immers te maken met meerdere grote be-
langen, zoals die van winkeliers en horeca, en het lijkt erop dat die van de bewoners nu worden 
ondergesneeuwd. Daar kunnen wij als Bewonersplatform dus iets aan doen!

GESPREKSPARTNER
Vanuit een zelfonderzoek hebben we ingezoomd op het vergroten van ‘zelfstandigheid, zelf-
vertrouwen en professionaliteit’ van het bewonersplatform. Bij het vergroten van de zelfstan-
digheid hoort helderheid scheppen en een serieuze gesprekspartner zijn. Wat doen we als 
platform wél en wat doen we niet? Het platform neemt zelf initiatief, stimuleert bewoners-
groepen bij een gezamenlijk belang, biedt procesondersteuning op thema’s en activiteiten óf 
wijst bewoners de weg. En het voelt zich verantwoordelijk voor een prettige en veilige leef-
omgeving. Wat doen we niet? Het platform functioneert niet op basis van individueel belang, 
neemt geen acties of activiteiten van bewoners over (maar biedt dus procesondersteuning en 
wijst de weg) én we zijn geen verlengstuk van politieke partijen. 

BEWONERSPLATFORM 
CENTRUM NIJMEGEN

EIGEN FACEBOOKPAGINA
Voor het vergroten van zelfvertrouwen moe-
ten we als Bewonersplatform beter her-
kenbaar zijn en een eigen identiteit krijgen. 
Daarmee zijn we direct aan de slag gegaan: 
er is nu een eigen Facebookpagina. Maar er 
is meer nodig voor zelfvertrouwen. Waar we 
voorheen veelal in de reactieve stand ston-
den richting gemeente Nijmegen gaan we 
ook zelf aan de slag met onze ‘beeldvorming 
vooraf’. Met reële verwachtingen wat het 
bewonersplatform wil bereiken versus kan 
bereiken. Indien er zich een actueel thema/
incident voordoet, zorgen we dat eerst alle 
juiste informatie wordt verzameld en houden 
we communicatielijnen open. Dus we willen 
naar ‘Is dat zo?’ in plaats van de automati-
sche, verdedigende reflex ‘Het zal wel weer..’. 

VERTROUWEN OPBOUWEN
Wij hopen hierbij dat er meer vertrouwen 
komt richting gemeente. Maar we constate-
ren in de dagelijkse praktijk dat een integraal 
gemeentelijk beleid erg lastig is, en er nog 
steeds ad hoc besluiten genomen worden 
die haaks staan op elkaar, waardoor wij de 
weg af en toe weer kwijt zijn. Dit vertrouwen 
opbouwen gaan we ook vormgeven door 
meer zelf regie te nemen: actief initiëren en 
meewerken aan activiteiten voor een veilige 
en prettige leefomgeving en door zelf actuele 
informatie te vergaren over de woonomge-
ving via mijnoverheid.nl. 
Voor het vergroten van de professionaliteit is 
ook duidelijke communicatie nodig en daar-
om hebben we de Facebookpagina in het le-
ven geroepen. Zo kunnen we snel bewoners 
informeren en terugkoppelen over activitei-
ten en agendapunten. Natuurlijk blijft de in-
formatie per mail bestaan.  

OP NAAR EEN 10-PUNTENPLAN
Mooie uitgangspunten allemaal maar… hoe 
bereiken we nu de centrumbewoners? Daar 
ligt nog een grote uitdaging. Met deze bijdra-
ge in de Mariken hopen wij dat je even op 
de Facebookpagina kijkt www.facebook.com/
bewonerscentrumnijmegen en je aanmeldt 
om mee te doen. Voor februari gaan we na-
melijk een 10-puntenplan opstellen als input 
voor de verkiezingsprogramma’s van de po-
litieke partijen ten behoeve van de gemeen-
teraadsverkiezingen 2018. Jouw inbreng en 
ideeën krijgen dus vooraf een stem! 

Tekst: Jolanda van Veluw, voorzitter 

Facebookpagina

dec 2016
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In deze rubriek staan altijd foto’s waardoor 
de verschillen tussen vroeger en nu duidelijk 
worden. Dit keer niet. Nu twee foto’s die 
nagenoeg gelijk zijn. Hierop staat de brug 
over de Voerweg tussen Kelfkensbos en 
Valkhofpark. De eerste foto is uit 1886, 
genomen kort na de opening van de brug. 
De tweede is uit 2016. 130 jaar later is de 
brug nog precies dezelfde. De Voerweg 
is verbreed met trottoirs. Het enige échte 
verschil is rechtsboven te zien. Vroeger 
stonden er huizen naast de brug, nu niet 
meer. De situatie áchter de fotografen is wel 
ingrijpend veranderd. In 1886 stonden hier 
huizen in de verdwenen Rozemarijngas en 
op de helling van het St. Geertruidebergje. 
Nu resteert slechts gras. 

Tekst: René van Berlo   

Foto 1886: collectie Regionaal Archief Nijmegen 

Foto 2016: Gerie Sandmann

VROEGER  
EN NU

2016

1886

Kerstsfeer
Dan pak je op een verloren dag even de trein 
naar Arnhem. In alle vroegte, want dan is het 
zo heerlijk rustig op het perron en kan je de 
koffie nog ruiken die uit een aantal winkels 
komt bij de ingang en bij de perrons zelf. De 
reiziger bepaalt zelf waar hij/zij z’n natje en 
droogje wil halen op dit tijdstip. Een ding is 

zeker: op dit tijdstip is koffie heerlijk om direct 
wakker te worden. Als het al niet van de koude 
wind langszij de perrons is. Met veel suiker en 
melk. Ook dat is weer smaakgebonden. 
Dan ga je richting Arnhem en verlaat je het su-
pergezellige station, zeker in deze tijd. Mariken 
heeft al diverse malen wat afbeeldingen ge-
toond van het prachtige perron, dat ook nog 
‘ns onvolprezen versierd is rond de feestda-
gen, waardoor de Dr. Zhivagosfeer compleet 
is. Jammer om dan te moeten wegrijden. Maar 
ja, weinig te kiezen. Rijd je enige tijd later de 
Gelderse hoofdstad binnen, dan blijkt toch een 
beetje het verschil tussen die stad en Nijmegen. 
Ontworpen door Ben van Berkel, onvoorstelba-
re schoonheid. Zeer stemmig zijn de profielbui-
zen, waardoor je echter meer gaat denken aan 
een ruimtevaartserie. Prima ontworpen door 
Ben, maar waar zijn de kerstversieringen?

Ik kijk en kijk nog ‘ns. Het stemmige blauw van 
Ben van Berkel overheerst. De trappen lossen 
bouwkundig perfect op in de bovenste etages 
en vormen met elkaar een boeiend geheel. Wat 
echter ontbreekt is de kerstgedachte. De versie-
ring, de aankleding, de sfeer. Nijmegen, daar wil 
je direct naar terug. De warmte van de koffie, 
de rode tinten, het bontkraaggevoel, de haast 
hoorbaar knerpende (virtuele) sneeuw.

Als je Omar Sharif (uit de film Dr. Zhivago) zou 
vragen waar hij liever zou arriveren, dan zou hij 
ongetwijfeld kiezen voor de zuidelijker gelegen 
parel aan de Waal. Er is nog geen sneeuw, laat 
staan vorst, We hebben nog geen echte winter 
gehad. Wat we wel hebben is sfeer. Die is niet 
te koop, want die maken we in Nijmegen zelf. 

Vincent Beijk



16

dec 2016

Vroeger kwam het regelmatig voor dat de Waal dichtvroor. In strenge winters was het moge-
lijk om van de ene naar de andere kant te lopen of te rijden. De laatste keer was in 1963. Door 
de opwarming van de aarde zal dit waarschijnlijk de laatste keer blijven. Op deze pagina’s 
staan krantenartikelen en foto’s uit 1917, toen er zelfs een officieel ijsvoetpad was.

De Gelderlander, zaterdag 10 februari 1917: 

De Waal zit.
 Het ,,officieele ijsvoetpad” dat gisteren verbreed werd, werd heden voor het eerste als rijweg 
gebezigd. Het was de Nijmegenaar F. Tewissen die van morgen voor het eerst met kar en paard over 
de dichtgevroren Waal reed.
 Wanneer de Waalgangers nu eens den goeden regel opvolgden van rechts te houden, zou de wan-
delgang over de Waal, dan niet vlugger zijn afgeloopen?

 Men schrijft ons uit Lent:
 * Nu we een ,,officieel” voetpad over de majestueuze Waal gekregen hebben, maakten vele 
Nijmegenaren gisteren een uitstapje naar deze zijde, zeker om later eens te kunnen zeggen, tegen 
kroost en jonge vrienden, dat ook zij over de Waal geloopen hebben, doch stellig ook, om nog eens 
te gaan profiteeren van onze heerlijke ijsbanen. Wel stond deze week in de dagbladen, dat het ijs 
sterker, doch niet beter wordt, en daarbij werden de Lentsche ijsbanen met name genoemd - doch 
wij kunnen als ooggetuige verklaren, dat onze jeugdige ijsclub prachtige banen heeft, die naar het 
oordeel van zeer velen, eenig worden onderhouden. Men spaart geen kosten of moeiten en het be-
stuur heeft dan ook de voldoening, dat hare banen hoe langer hoe meer liefhebbers trekken. Gisteren 
was het er buitengewoon druk zelfs. Het Nijmeegs publiek vermaakte zich kostelijk tusschen de 
Betuwsche ijssporters.

VERGETEN VERLEDEN

Dichtgevroren Waal in 1917

De dichtgevroren Waal met het ‘pad’ over het ijs naar de Waalkade

 Men schrijft ons uit Millingen:
 * Woensdagmiddag tegen één uur zette zich 
over de heele rivierbreedte het ijs hier vast. 
Niettemin kwam het om drie uur weer in bewe-
ging, waarna de ijsmassa enkele uren later weer 
vastraakte, denkelijk voor langen tijd.
 Eenige schepen, welke hier nog gemeerd 
liggen, zitten thans in benauwdheid. Bij het 
aanzetten en in beweging komen van het ijs op 
dezen middag ondervonden ze reeds de gewel-
dige kracht der oppersende ijsschotsen.

De Gelderlander, donderdag 15 februari 1917

De Waal zit.
 Men schrijft ons uit de Betuwe:
 Het water wast zeer langzaam. De dikte 
van het ijs in menig Waalvlak wordt gezegd te 
bedragen 3-6 M. De zwaarste vrachten kunnen 
onverlet passeeren. Honderden talingen, eenden 
en ganzen worden, hongerig en vermoeid als ze 
zijn, dagelijks bemachtigd.
 Het Waalpad bij Nijmegen blijkt de 
Februarizonnestralen moeilijk te kunnen dragen 
en vertoont plassen als een ongelijke weg na 
een regenbui. Ook eischt het begaan van de 
Waalpaden elke omzichtigheid, daar het wel 
eens voor kan komen dat tengevolge van het 
dooiweer en de sterke zonnestralen de schotsen 
langzaam losgaan en tusschen het ijs openingen 
ontstaan, waardoor een volwassen persoon 
gemakkelijk kan heenzakken.
 Vooral het betreden der dichtgevroren Waal, 
buiten de paden, kan nu levensgevaar opleveren.

De Lentsche IJsbaan.
 Men schrijft ons uit Lent:
 * Gisteren was het op de Lentsche ijsbaan 
weer zeer druk van Nijmegenaars, waartoe de 
borden-reclame in onze stad zeker het hare had 
bijgedragen. Was het ijs Zondag en Maandag niet 
al te best, gisteren had men wederom prachtige ba-
nen en thans zijn er zelfs een drietal keurig in orde. 
Tot laat in den avond is er telkens met vereende 
krachten aan gearbeid, zoodat op het oogenblik 
het ijs weer even goed is als de vorige week. Alle 
barsten en oneffenheden zijn verdwenen.
 Beter ijs dan hier zal er op de moment wel 
nergens in de omgeving van Nijmegen zijn. Sa
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Rij wachtende personen aan de dijk voor toegang tot de ijsbaan op de kolk in Lent

Kruiend ijs in de Waal. Op de achtergrond de spoorbrug, februari 1917 Het ‘pad’ vanaf de aanlegsteiger van de veerpont over het ijs naar LentSa
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Hippe kappers zijn in. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond in het centrum 
van Nijmegen. Ook de retrobarbier doet goede zaken. De hedendaagse jonge 
man is ijdel en laat zich goed verzorgen. Met in de voorhoede de jonge modieuze 
Marokkaan met zijn felgekleurde bomberjack en dito sneakers. Strak geknipt en 
geschoren. Goed voorbeeld doet volgen, hopen wij.

Tegenwoordig staan de kappers in de etalage. Achter grote winkelruiten in monumentale pan-
den laten de kappers als ware kunstenaars hun kapperskunsten zien. Waar we tien jaar terug nog 
voornamelijk hoogblond geverfde vrouwen en enigszins verwijfde mannen in de beroepsgroep 
tegenkwamen, zien we nu de hipsterman met artistieke tatoeages, lange baard en zwaar zwart jaren 
50-brilmontuur. Bob Dylan zei het al: ‘Times they are changing.’ 

Wassen en knippen alleen volstaan niet meer. Naar de kapper gaan moet een belevenis zijn. Tijd 
voor jezelf, tijd om stil te staan en te genieten van de mooie zaken in het leven. Waar de een het 
inmiddels al afgezaagd glaasje wijn of bier schenkt, kun je bij de ander een heus live-optreden ver-
wachten, kunst, een uitgestalde Harley of de laatste schoenenmode bekijken.

GEEN HIPPE, JONGE DOELGROEP VOOR 
JANSEN, ZIJ ZIJN DE OMROEP MAX
ONDER DE KAPPERS 

Tand des tijds
Niets van dit alles vind je bij Salon Jansen in de 
Hertogstraat. Daar is niets hips aan. Hun salon 
heeft de tand des tijds doorstaan. Sinds 1974 is 
er niets meer veranderd in en aan het interi-
eur. Het is de enige echte retrokapsalon van 
Nijmegen. Pieter (74) en Yvonne (72) steken 
alle energie in hun klanten. Geen hippe, jonge 
doelgroep voor Jansen. Zij zijn de Omroep Max 
onder de kappers. Zij bedienen een nichemarkt. 
De markt van dames, ver over hun pensioen 
heen. In de salon zijn wassen en watergol-
ven nog corebusiness. Hier wordt nog volop 
gepermanent, getoupeerd en vind je kleurrijke 
rollers en krulspelden, ouderwetse droogkap-
pen en roddelbladen. Pieter noemt hun zaak 
gekscherend de watergolffabriek. 

Kappersfamilie
Yvonne Jansen komt uit een echte kappersfami-
lie. Haar opa was kapper en haar vader begon 
in 1932 (in de woonkamer) Kapsalon Jansen in 
de Koolemans Beijnenstraat. In 1939 verhuis-
den de zaak en het gezin naar het pand in de 
Hertogstraat 119, de huidige locatie. Yvonne 
is boven de winkel geboren. Toen ze 14 werd, 
kwam haar vader haar van school halen om mee 
te helpen in de zaak. Ze vindt het nog altijd jam-
mer dat ze de mulo niet heeft afgemaakt. 

Service
Nu, 57 jaar later, staat ze nog steeds te kappen. 
Samen met haar man Pieter en hulp Debby. 
Ook Pieter knipt mee. Toen de zaak op haar 
hoogtepunt was, is Pieter de kappersopleiding 
in Eindhoven gaan volgen. Yvonne ging mee als 
model. Daarnaast is Pieter de technische man. 
Alle apparatuur wordt door hem zelf onderhou-
den en waar nodig gerepareerd. Veel onderdelen 
bestaan niet meer of zijn niet meer compatible 
met de apparatuur die ze hebben staan. Met al 
zijn technische vernuft en creativiteit weet hij er 
altijd weer een mouw aan te passen. Daarnaast 
haalt en brengt Pieter, als extra service, veel van 
hun klanten met de auto. Velen zijn slecht ter 
been. Hun oudste klant is 102. 

Middelpunt
Maar Yvonne is en blijft het echte middelpunt. 
Het is knap om te zien hoe ze van een klein 
beetje dun haar iedere keer weer fantastisch, vol 
uitziend, opgestoken haar kan maken. Haar han-
den zijn goud waard. Ik kijk er graag naar. Haar 
handen bewegen op zachte wijze langs het haar 
en dwingen het haar op subtiele wijze de juiste 
richting op. Niet te hard en niet te zacht. Met 
de juiste touch. Zie het als boetseren. Daarnaast 
kent ze al hun klanten goed. Veel lief en leed 

DE WATERGOLF 

FABRIEK

Yvonne Jansen aan het werk

dec 2016
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Herfst
Herfst gaat altijd gepaard met wind, regen, 
nachtvorst en veranderingen. De blade-
ren vallen van de bomen en op de rails. De 
jongens van de Dar mogen weer met man 
en macht al het overvloedig gevallen blad 
wegblazen en opruimen. De verwarming 
moet flink aan en de zomerse gevoelens 
vervliegen samen met het optimisme. De 
truien en jassen moeten weer uit de kast en 
de stamppotten komen op tafel. In het bos 
doet de geur van de schimmel van padden-
stoelen en de rotting van bladeren je ver-
moeden dat de hele wereld op sterven ligt. 
Het leven voelt stil. In de herfst gaat vooral 
veel dood of vertrekt. Er komt van alles tot 
stilstand, maar er wordt onzichtbaar ook een 
start gemaakt voor een nieuw begin. Nieuwe 
knoppen vormen zich aan boom en struik en 
stoppen net op tijd om voorzien van anti-
vries na vier maanden weer nieuw leven te 
geven. De natuur houdt even de adem in en 
de mens is daar onderdeel van, al dan niet 
bewust, want kijk...
Terwijl buiten de wind om het huis waait, 
vliegen op tv de verkiezingsprogramma’s je 
om de oren met een heel scala aan dromen 
en beloftes die in het voorjaar waargemaakt 
gaan worden. De heren en dames politici 
broeden de komende winter, al dan niet in 
een fleecepakje op de bank, op passend be-
leid, want hun voorgeschotelde plannetjes 
worden in allerlei warme zaaltjes nog knus 
bijgesteld.
Herfst is afgeleid van het Engelse harvest 
(oogst). Deze periode oogst je dus wat je 
hebt gezaaid. Letterlijk en figuurlijk. Aan de 
andere kant van de oceaan krijgt het volk de 
leider die het verdient en wij mogen er nog 
een tijdje op broeden welk politiek landschap 
zich zal ontvouwen in de lente.
Gelukkig is daar nog de feestmaand, waar-
in we overvloedig kunnen genieten van 
geoogst lekkers op tafel en zelf gecreëerd 
licht in de duistere dagen. Net als in de na-
tuur, kunnen we ons opladen in gezelligheid, 
aandacht voor de ander en bezinning over 
de achterliggende periode om straks in het 
voorjaar een frisse, sprankelende start te 
maken. De herfst is een mooie opgang hier 
naartoe met zijn overvloedige en warme 
kleuren.
Herfst en winter... Leve de seizoenen. 
Anneke  Arzbach 

Foto’s uit de oude doos

is de afgelopen 57 jaar gedeeld. Een goed gesprek is Yvonne toevertrouwd. Haar mensenkennis 
is groot en iedere keer weet ze haar klanten op te peppen met het juiste verhaal en advies. Dat 
Yvonne gedreven is en passie heeft voor het vak, blijkt wel uit het feit dat ze in al die jaren maar één 
keer naar huis is gegaan in verband met darmproblemen. Ze heeft het zelfs onbewust voor elkaar 
gekregen dat haar kinderen in het weekend zijn geboren, zodat ze na het weekend weer kon werken. 
Binnen drie dagen na de bevalling stond ze weer paraat. Het kapperswerk is haar lust en leven. 

Anekdote
Tussendoor vertelt ze nog een leuke anekdote. Over een broekie van de arbeidsinspectie, vele jaren 
geleden. Eens in de zoveel tijd kwam er iemand langs om te kijken naar de arbeidsomstandigheden. 
Het ging dan ook om bezetting en planning. Op de vraag hoe Yvonne omging met onverwachts 
drukke momenten, zei ze: ‘Dan zet ik de turbo aan.’ Blijkbaar kende de jongeman de uitdrukking 
niet en vroeg wat dat was die turbo. Vol schik vertelde ze dan over die knop in het hoofd en dat je 
die soms om moet zetten.
 
Heel veel kappers
Ze maakt zich een beetje zorgen over de opkomende kappers. Het zijn er heel veel ineens. Het zijn 
ook geen allround kappers meer. De meesten kunnen alleen knippen en kleuren. Andere technie-
ken, zoals permanenten en opsteken, worden bijna niet meer uitgeoefend. Het sociale aspect wordt 
belangrijker dan het technische aspect van het vak. 

Vast ritueel
Het is inmiddels tien over een en de laatste klant wordt in haar jas geholpen. Onder het genot van 
een sigaretje praten we nog wat na voordat ik mijn moeder, een vaste klant, meeneem in mijn auto 
en naar huis breng. Een vast ritueel op de zaterdagmiddag.

Niet stoppen
Over stoppen wil Yvonne (nog) niets horen. Zelf zijn ze ook al ver over hun pensioenleeftijd heen. 
Er is geen opvolging binnen de familie en daar zitten ze niet mee. De kappersbloedlijn Jansen stopt 
bij en met Yvonne. Eigenlijk werken ze nog door voor hun klanten. Die zouden het heel erg vinden 
als ze stoppen. Een kapper van hetzelfde kaliber vind je tegenwoordig niet meer. Zelf zouden ze de 
verhalen ook gaan missen. Ze houden namelijk echt van hun klanten. 

Om hun schare trouwe fans niet teleur te stellen gaan ze nog even door, maar wel met beperkte 
openingstijden. Ze zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag. Op zaterdag sluiten ze om 13.00 
uur. 

Tekst: Manja van der Kraan    Nieuwe foto: Gerie Sandmann
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Kronenburgerpark
Terugkijken en vooruitkijken
De meeste andere landen kijken met 
verbazing naar het fenomeen: Partij 
voor de Dieren. In Nederland bestaat 
die partij nu al tien jaar. In het begin 
kwamen er kreten als: decadent, 
onzinnig. De partij heeft echter een 
stabiele aanhang en heeft twee zetels in 
de Tweede Kamer. Er zijn zelfs filosofen 
die de beschaving van een land 
afmeten aan de zorg voor hun dieren.
Wij, al de werkers van de Stichting 
Vrienden Kronenburgerpark, zijn een 
soort Minipartij voor onze Dieren. Onze 
stichting bestaat al ruim twintig jaar 
en wij kijken vaak met enige verbazing 
naar onszelf. Met een redelijk stabiele 
groep medewerkers redden wij het al 
die tijd. Uiteraard gaan wij ook door 
pieken en dalen.
Onze filosofie over de zorg voor de 
dieren is sterk veranderd. Wij zijn 
zeer zorgvuldig in het laten geboren 
worden van nageslacht en werken 
zo milieuvriendelijk als mogelijk. 
Dit leverde veel heftige discussies 
op onder elkaar, met bezoekers en 
belangstellenden. Ook financieel waren 
er schommelingen, mede door de 
crisis. Wij zijn dan ook erg blij met de 
bijdragen van allen die de dieren een 
warm hart toedragen. Die bijdragen 
gaan alleen nog naar de zorg voor de 
dieren, nu de gemeente de zorg voor 
de opstallen weer op zich gaat nemen. 
Ook het Stedelijk Gymnasium draagt 
ons een warm hart toe en doneert een 
deel van de opbrengst van de jaarlijkse 
sponsorloop aan onze stichting. 

Wij gaan onze handen weer uit de 
mouwen steken, trekken laarzen en 
winterjacks aan en zullen alle dagen 
van het jaar aanwezig zijn om voor onze 
dieren te zorgen en zullen u, bezoekers, 
met veel plezier te woord staan. In het 
nieuwe jaar zullen we hopelijk weer 
verblijd worden met jonge dieren, 
geitjes, bokjes en pauwen. Ook zal er 
weer Kronenburgerparkhoning komen.
Eerst de donkere dagen door. Een 
sprankje ‘licht’ hopen wij u te bieden.
Een mooi 2017! 

Tekst: Joke van Onna   Foto: Gerie Sandmann
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  Waar zijn jullie geboren?
  Dani: Ik ben geboren in het 

Radboudziekenhuis. Dat moest omdat 
mama één nier heeft.

  Kai: Ik ben ook geboren in het 
Radboudziekenhuis.

  Hoe vinden jullie Nijmegen-Centrum?
  Dani: Heel erg leuk want je kan lekker 

buiten spelen en we hebben veel vriendjes.
  Kai: Ik vind het ook leuk. We spelen veel 

buiten en ik heb ook vriendinnetjes.

  Met wie wonen jullie in huis?
  Dani: Met zijn vieren: mama Nadia, papa 

Robin en mijn broertje en de kat Jazz.

  Op welke school en in welke klas zitten 
jullie?

  Dani: Ik zit op de Petrus Canisiusschool in 
groep 4 bij juf Elina.

  Kai: Ik zit op dezelfde school in groep 2 bij 
juffrouw Karin en Irene.

  Wat vind je het leukst aan je broer?
 Kai: Lekker samen spelen en ook knuffelen.
  Dani: We spelen samen politie, boeven en 

brandweer met de Lego.

  Hebben jullie hobby’s?
  Dani: Ja, voetballen bij de Trekvogels in F2. 

Ik zit in de selectie en train op maandag 
en woensdag en op zaterdag zijn er 
wedstrijden. Trekvogels zit op de Sofiaweg.

  Kai: Ik zit nog niet op voetbal maar op 
zwemles voor diploma A. Ik zwem bij de 
Plons in Beuningen. Dat is een heel leuk 
zwembad. Ik krijg les van meneer Giel.

  Kai en Dani: We gaan op woensdagmiddag 
naar de knutselclub in het Oude Weeshuis. 
Mama doet daar zelf de knutselclub samen 
met Jessica en Caroline. Op vrijdag gaan 
we naar de kinderdisco ook in het Oude 
Weeshuis.

  Lezen jullie wel ééns?
  Kai: Ik kan nog niet lezen, maar wel mijn 

naam schrijven.
  Dani: Ja, we lezen boeken op school. 

Ik lees nu Het Geheim van de Gouden 
Hockeystick.

�Als jullie een dier zouden zijn, wat 
zouden jullie dan kiezen?

  Dani: Een grote kat, zoals een leeuw, tijger, 
panter en cheeta. Cheeta het allerliefst, 
want die kan hard rennen.

 Kai: Een slang.

  Hebben jullie ook hartsvrienden?
  Kai: Vriendinnetjes Pien en Esmée. Ik ben 

een bofkont.
  Dani: Vriendinnetje Nessa en vrienden Joep, 

Ties, Max, Siem, Levi, Luca en Fabian.

Waar worden jullie heel blij van?
  Kai: Van grapjes maken en van mijn 

schetenkussen.
 Dani: Ik word heel blij van voetballen.

�Waar worden jullie boos of verdrietig 
van?

 Kai: Als iemand mij schopt of slaat.
  Dani: Als andere kinderen mij pesten, 

uitschelden of stompen.

�Wat is jullie favoriete vakantieland?
  Kai en Dani: Hongarije. Daar is een meer, het 

Ballatonmeer. Wij rijden er elk jaar met de 
auto heen en hebben dan een vakantiehuisje 
voor twee weken. We slapen dan in de auto, 
want het is lang reizen.

�Als jullie veel geld hadden, wat zouden 
jullie daarmee willen doen?

  Kai: Dan zou ik cadeautjes kopen voor papa 
en mama en voor mijzelf. En een auto voor 
papa.

  Dani: Een hotwheelbaan kopen voor onze 
autootjes.

Wat is je lievelingseten?
  Kai: Frikadelletjes en pannenkoeken.
  Dani: Frietjes en pizza en biefstuk bij de 

Wereldkeuken.

Wat wil je later worden?
 Kai: Politieagent.
 Dani: Voetballer.

Wat is je grootste droom?
 Dani: Profvoetballer worden.
 Kai: Politie. Maar eigenlijk weet ik het niet.

KAI (5) EN DANI (8)

OPGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENTRUM 

Kai, Dani en Jazz

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

Dinsdag 20 december  
14:00 uur tot ongeveer 16:30 uur
In het Activiteiten Centrum Doddendaal 
nodigen wij u uit, traditiegetrouw op de derde 
dinsdag van december, voor een mooie 

kerstfilm. Vanaf 14:00 uur staan wij klaar om 
u te ontvangen met koffie of thee, na de 
sfeervolle film genieten we samen van een 
glaasje glühwein.

UITNODIGING Activiteiten Centrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat) 

6511 DM Nijmegen
E-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Deze middag is voor iedereen toegankelijk.
Entree 4 euro inclusief koffie of thee en 
glühwein.  
Aanmelding vooraf is niet nodig.
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Het geluk van open deuren  
Een tijdje geleden kwam Joop, een 
Nijmeegse dichter en musicus met wie wij 
aan een project werkten, samen met zijn 
hond over de vloer. Gedurende het overleg 
zat de brave hond lief naar ons te kijken. ‘Is hij 
altijd zo lief?’, vroeg ik aan Joop. 
‘Zeer zeker!’, antwoordde hij.
Toen hij vertelde dat de hond uit Spanje 
kwam en ongeveer zeven jaar van zijn leven 
een zwerversbestaan had geleid, vroeg ik of 

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

het moeilijk was om hem op te voeden. Joop 
vertelde dat hij altijd een brave hond is ge-
weest. ‘Een ding hebben wij aan Pablo opge-
merkt: als de deur op een kier staat, dan durft 
hij niet binnen te komen. Blijkbaar heeft hij 
slechte herinneringen aan half open deuren.’
Nu zag ik in de hond van Joop mezelf toen ik 
overgeleverd werd aan de willekeur van mijn 
lot. Toen de deuren achter mij dichtgingen, 
deuren die half open waren, die angstaanja-
gende indruk. Als een overlever moest ik voor-
zichtig op vreemde deuren aankloppen. 
Het feit dat ik me nu een volwaardige 
Nederlander voel, is te danken aan het geluk 
van vriendschap met mensen die mij met war-
me, open handen opvingen. 
Laatst zag ik een foto van een minderja-
rige Syrische vluchteling die vorig jaar in 
Heumensoord verbleef. Hij is op jonge leeftijd 
geconfronteerd met de vernederingen van 
de vlucht. De boosdoeners die aan oorlogen 
verdienen, hebben zijn vaderland in een hel 

veranderd en hem zijn school, vrienden én de 
warmte van het eigen huis ontnomen. Hier 
moest hij de cultuurschok incasseren en het 
asielsysteem overtuigen dat hij geen geluks-
zoeker was, maar gevlucht was vanwege een 
ongeluk. Dit alles moet een behoorlijke impact 
op hem hebben gehad. 
Op de foto zie je een jongeman in de om-
helzing van een vrouw. Hij zou hier, op het 
Schiphol van de lage landen, de voor hem 
vertrouwde geur uit Syrië geroken hebben. 
De tranen die over de wangen van de foto-
grafe vloeien, kunnen wij niet zien. Zij nam 
de jongeman mee naar huis. Om het gemis 
van moederlijke warmte te compenseren. 
Een deur die voor een kind onvoorwaarde-
lijk wijd open staat. Zij stond daar te genie-
ten van de hereniging van moeder en zoon. 
Alle drie hadden hun geluk gevonden. 
Met diep respect voor vriendin Carla.  

Qader Shafiq

Kerst in de Stevenskerk 
Datum:    Zaterdag 17 december 2016 t/m zondag 8 

januari 2017      
Tijd:           Maandag t/m zaterdag: 11.00 – 16.00 uur; 

zondag: 12.00 – 16.00 uur 
(Tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt op 
21-24 december: 11.00-17.00 uur)

Entree:    Vrij (een vrijwillige bijdrage in de rode bus bij 
de uitgang wordt zeer op prijs gesteld!)

Tijdens Kerst in de Stevenskerk bruist het icoon van 
Nijmegen van de activiteiten en zijn er verschillende be-
zienswaardigheden: * Twee grote kerststallen: een kerst-
stal van het Gebroeders van Limburg Festival onder het 
orgel en een kerststal van Oriëntalis op het koor. * Een 
expositie van bijzondere kerststallen, waaronder een 
aantal dat is gemaakt van ongebruikelijke materialen als 
plastic afval, klompen en wasknijpers. * Een expositie 
van bijzondere kerstboeken. * Een Open Podium waarop 
Nijmeegse koren en muziekgroepen optreden (de agen-
da hieronder is daarin niet volledig). * Bespeling van het 
Königorgel – vrijwel dagelijks.

Kaarsenfeest met Doro Krol 
Laat het licht in het donker schijnen
Datum:  Donderdag 22 december 2016
Tijd:  15.00-16.00 uur
Entree:   Gratis (uw vrijwillige bijdrage in de rode bus 

bij de uitgang wordt zeer op prijs gesteld!)

Het kaarsenfeest dit jaar staat in het teken van de zieken. 
Buiten is het koud en donker. Kerst nadert. Tijd om terug 
te blikken en vooruit te kijken. Om wensen uit te spreken. 
Om elkaar op te zoeken, te verwarmen en te verlichten. 
Wil jij jouw licht in het donker laten schijnen? Op donder-
dag 22 december organiseert Doro Krol het Kaarsenfeest 
‘Laat het licht in het donker schijnen’. Wees tussen 15.00 
en 16.00 uur van harte welkom in de Stevenskerk. Brand 
een wenskaarsje op de speciale kaarsentafel, spreek een 
warmtegroet uit. Voor jezelf, voor een ander, voor elkaar. 
Let op: neem wel zelf je kaarsje mee! Je kunt genieten 
van live muziek, warme chocolademelk, kerstkoekjes en 
verschillende kerststalletjes. Liefhebbers mogen ook zelf 
het podium beklimmen om iets voor te dragen. Welkom!

Stevensconcerten:  
Choir of Clare College Cambridge
Datum: Vrijdag 23 december 2016
Tijd:  20.00 uur, kerk open om 19.30 uur
Entree:   € 23,- tot € 25,-. Voor meer informatie en 

kaartverkoop ga naar Stevensconcerten.nl

‘Very much the best of the English Coral tradition’, wordt 
er gezegd van The Choir of Clare College Cambridge on-
der leiding van Graham Ross. Onder deze dirigent is de 
kwaliteit van het koor tot grote hoogte gestegen. In 2011 
was dit koor voor de eerste keer in de Stevenskerk en 
werd het publiek verrast door de buitengewoon mooie 
zang en het bijzondere gebruik van de ruimte. Het pro-
gramma is samengesteld uit liederen van de oude tot in 
de moderne tijd. ‘Here was clarity, precission and drama-
tic sweep’, schrijft ‘True Australian’.

Kerstconcert Symfonieorkest Nijmegen 
Datum: Maandag 26 december 2016
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Entree:  € 15.00 per persoon  

(kinderen tot 12 jaar gratis toegang)

Symfonieorkest Nijmegen
Kerstconcert, in samenwerking met Projectkoor Gelderland 
en Zuid Nederlands Concert Koor.
Een fijne kerstsfeer is verzekerd tijdens het traditione-
le kerstconcert van het Symfonieorkest Nijmegen. De 
Stevenskerk zal op tweede kerstdag gevuld worden met 
verwarmende klassieke muziek, uitgevoerd door het 
Symfonieorkest, een koor en vocale solisten waar u ou-
derwets van kunt gaan genieten op deze kerstmiddag.

Messa di Gloria 
Een jeugdwerk van de bekende operacomponist 
Giacomo Puccini, vormt de kern van de kerstmatinee. 
Bij deze prachtige mis wordt het Symfonieorkest on-
dersteund door het Projectkoor Gelderland en het Zuid 
Nederlands Concert Koor. Deze samenwerking leidde 
eerder dit jaar tot een ontroerend herdenkingsconcert in 
de Vereeniging in Nijmegen. Toonaangevende jonge so-
listen completeren het beeld. Tenor Leon van Liere en de 
Nijmeegse bariton Joep van Geffen zullen de kerk vullen 
met de prachtige solopartijen van Puccini.

A Christmas Festival
Het concert wordt afgesloten met A Christmas Festival 
van de Amerikaanse componist Leroy Anderson. Dit is 
een spectaculaire medley van bekende kerstmelodieën 
overgoten met een onmiskenbaar muzikaal sausje uit de 
Verenigde Staten. Het concert staat onder leiding van di-
rigent Frans-Aert Burghgraef. Na afloop van het concert, 
dat ongeveer een uur zal duren, drinken wij graag een 
glaasje glühwein met u.

Tekst: P. Schreurs   Foto: Gerie Sandmann
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Toen ik enkele maanden geleden op pad was met wijkagent 
Jan Jacobs eindigden we bij de Titus Brandsmakapel, waar ik 
in gesprek raakte met onder andere Sandra Sennef, coördina-
tor bij Stichting Kruispunt. We maakten toen de afspraak om 
in Mariken aandacht te besteden aan wat er zoal in de Titus 
Brandsmakapel gebeurt. De aantrekkelijke website meldt het 
volgende:

‘Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek om thuis te voelen aan 
(voormalig) dak- en thuisloze mensen.
 
Het Kruispunt Nijmegen werd in 1998 op straat opgericht. In 
2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bij-
zondere, monumentale plek past bij ons. We hebben er de ruimte 
om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie. Onze 
keuken is ingericht om warme maaltijden klaar te maken. Maar 
er gebeurt meer. Binnen verschillende activiteiten zijn we op cre-
atieve wijze bezig en staan we stil bij de (on)zinvragen van het 
leven. In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaar-
den centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaar-
delijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht 
zetten.’

Op een gure donderdagavond toog ik met camera en blocnote naar de 
kapel en tref daar Connie en Jacky, beide vrijwilligers, die een maaltijd 
aan het voorbereiden zijn. Connie roert in de pannen met chili con carne 
en Jacky is bezig met de ananas. Ze hebben het er maar druk mee. Tijdens 
het roeren in de goed gevulde pan is Connie ook druk aan het bellen… 
Kan allemaal. Ook Michael, een van de vaste bezoekers, praat al blade-
rend in een fotoboek over zijn levensvisie en zoekt vooral de rust in zijn 
leven.

ACTIVITEITEN 
Connie schuift aan tafel en vertelt dat het kookproject nu zo’n vier jaar 
loopt en is ontstaan uit een zogenoemd straatproject van de parochie om 
dak- en thuisloze mensen een plek te bieden om samen te koken en te 
eten. Er is een groep van circa twintig vrijwilligers die om de beurt hun 
medewerking verlenen bij de diverse activiteiten die door de week wor-

den georganiseerd. Zo is er een vrije inloop op maandagmiddag, creati-
viteit op de vrijdag (atelier en muziek) en een viering op zondag en de 
kookavond op donderdag. Het uitgangspunt is dat er iedere week een 
of meerdere deelnemers ‘chefkok’ zijn en zijn of haar favoriete recept 
aan de gasten voorzet. Ze krijgen ook hulp met de voorbereiding en/of 
opruimen na afloop. Alles zoveel mogelijk ‘samen doen’ is het devies. 
Het ziet er op het eerste gezicht allemaal niet zo gestructureerd uit, maar 
dat is juist het aantrekkelijke in ons mega-gestructureerde/jachtige leven 
van alledag.

AANVALLEN
Maar, als het eten klaar is, en ook Sandra is gearriveerd, worden de bin-
nendruppelende gasten vriendelijk doch dringend verzocht om aan tafel 
te gaan. Er wordt ook meteen gehoor aan gegeven, want de dampende 
borden chili met verse nachos staan al te wachten op tafel. Aanvallen 
dus. De opgeschepte hoeveelheid staat in schril contrast met wat je in de 
meeste restaurants op je bord krijgt en wil je nog een portie, geen pro-
bleem. Er wordt met veel smaak gegeten, gepraat en gelachen.

Of ik ook aanschuif, wordt me gevraagd, want de regel is dat iedereen die 
aanwezig is ook mee-eet. Ik moet me helaas excuseren, want mijn vrouw 
wacht op me met zuurkool en worst, maar ik beloof plechtig om een volgen-
de keer mee aan te schuiven en wie weet ook eens zelf te koken.

GEDICHT
Net voor ik afscheid neem, word ik aangesproken door Ton, die me heel 
vriendelijk een door hem zelf geschreven gedichtenbundel aanbiedt en 
er ook een persoonlijke boodschap voor me inschrijft! Het zijn zeer per-
soonlijke ervaringen die hij beschrijft en hier een gedicht uit zijn bundel 
De Ring:

Met dit herfstige gedicht besluit ik mijn bijzonder waardevolle bezoek 
aan de gastvrije mensen op die gure donderdagavond, dat me nog lang 
zal heugen.

Allemaal hartelijk dank!

Website van het Kruispunt: www.kruispuntnijmegen.nl. 

Tekst en foto: Gerie Sandmann

‘CHILI CON CARNE 
OM TE OMARMEN...’

Ton de dichter

Ik mis je…

Toen het herfst werd zag ik pas in
Dat er een winter moest komen
Met pal daarachter aan een lente
Met jou nog steeds in mijn gedachten

Ik verlang naar de lente
Waarin ik jou toen trof,
Ik mis je als de herfst komt
Met de winter daarna

De vallende bladeren die harmonisch
Met de wind de boom verlaten,
Ik kan ze zien.

Ze lijken te fladderen in vele bochten
En lange omwegen naar hun plaats
Op de grond waar ik sta om te dromen
In de lente na de winter over jou

Soms wou ik dat ik alleen bleef
Met de bomen zonder blad
Maar de sneeuw haalt me in
En herinnert me aan jou
Want ik mis je.
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Ik zit tegenover Aad Frederiks, directeur van BWN. Ik vraag hem waar 
die ‘BWN’ voor staat. Aad: ‘De merknaam BWN stamt uit lang vervlo-
gen tijden, zo’n 40 jaar geleden. Toen is er een Belangenvereniging 
opgericht voor mensen die in de WAO terecht waren gekomen, in 
Nijmegen.’

Hulp bij arbeidsongeschiktheid?
‘Toen wel, nu niet alleen. Onze taak is tegenwoordig veel breder. Wij 
zijn een onafhankelijke belangenbehartiger voor de sociale zekerheid 
en de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij zijn er voor 
mensen die in de knel komen met regeltjes over uitkeringen of door 
strubbelingen met allerlei instanties. En voor mensen die problemen 
hebben met voorzieningen in de Wmo.’
Aad Frederiks werkt vanaf 2002 bij BWN en leidt de organisatie sinds 
2006. Ik vraag hem hoe die belangenbehartiging er concreet uitziet.
‘Onze hulp ligt vooral op het sociaal juridisch vlak. Mijn medewer-
kers en ik zijn juridisch geschoold en helpen dan bijvoorbeeld bij het 
voorbereiden van een gesprek met een keuringsarts of arbeidsdes-

NIEUWE DAG,
NIEUWE
KANSEN’
INTERVIEW MET BWN-DIRECTEUR AAD FREDERIKS

Aad Frederiks wijst naar het schilderij van een brug

kundige van het UWV. Of wanneer er een bezwaarprocedure gevoerd 
moet worden tegen – bijvoorbeeld – een in onze ogen onterechte 
korting op huishoudelijke hulp. Daarin zijn we overigens behoorlijk 
succesvol: we winnen de helft van de zaken, wat voor cliënten finan-
cieel vaak veel betekent.’

Groeiend aantal hulpvragen
Aad kijkt bedenkelijk. ‘We krijgen elk jaar duizenden hulpvragen en 
het worden er steeds meer. Neem het UWV. Er is sprake van steeds 
strengere Wajong-keuringen door het UWV. Dat is een tendens die 
wij duidelijk waarnemen en waar wij onze vraagtekens bij zetten.’ 

Hoe bedoel je?
‘Een Wajong-uitkering is er voor jongeren die door ziekte of handicap 
nooit of niet meer helemaal kunnen werken. Zij hebben recht op een 
Wajong-uitkering als ze aan de voorwaarden voldoen en het is de 
taak van het UWV hen te keuren. Wie kan werken, krijgt hulp bij het 
vinden van geschikt werk.’

En, laat me raden, die voorwaarden zijn veranderd.
‘Klopt. Door die strengere voorwaarden moet iedereen met een 
Wajong-uitkering de komende jaren opnieuw worden gekeurd. Wie 
kan werken, krijgt een participatie-uitkering in plaats van Wajong en 
moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Het gaat 
landelijk om 230.000 jongeren. Het kabinet verwacht dat slechts 
40.000 van hen volledig en duurzaam gehandicapt zijn en hun uit-
kering kunnen behouden. Voor de rest heeft de uitkomst van een 
herkeuring grote financiële gevolgen. De inkomenspositie van een 
Wajonger is nu al niet riant.’

Een wrange gedachte, het lot en leed van de één is het werk van de 
ander. Hoe ziet de toekomst van BWN er uit?
‘De toekomst? Dat ligt eraan hoe je het wilt bekijken. Mijn credo is: nieu-
we dag, nieuwe kansen. Ik probeer de cliënt altijd realistisch en positief te 
stemmen, hoe lastig het soms ook is. Als je lekker in je vel zit, is het mak-
kelijker om maatschappelijke hobbels te nemen. Maar je hebt het nooit 
helemaal zelf in de hand. Dat is de realiteit van ons werk.’

Bereikbaar
‘Wij proberen zo veel mogelijk mensen te helpen en we hebben maar 
een beperkte bezetting. Daardoor zijn wij niet makkelijk telefonisch 
bereikbaar. Maar per e-mail krijg je altijd contact. Mensen kunnen 
ook eerst contact zoeken met De Stip en het Sociale Wijkteam in de 
buurt. Die kunnen goed inschatten of je bij BWN terecht kunt of dat 
je andere wegen kunt bewandelen.’

Tot slot een greep uit de onderwerpen waar BWN in thuis is.
•  Rechtshulp bij het voeren van bezwaar- en/ of (hoger)  

beroepsprocedures UWV/ Rechtbank/ Gemeente WMO.
•  Uitleggen van wet- en regelgeving.
•  Hulp bij WIA/ WAO/ WAJONG- keuring door de verzekeringsarts 

van het UWV.
•   Ondersteuning bij het gesprek met de arbeidsdeskundige van het 

UWV.
•   Hulp bij het opstellen van een aanvraag voor voorziening Wmo en 

bij de indicatiestelling van het CIZ [Centrum Indicatiestelling Zorg, 
J.F.].

‘
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•  Hulp bij het voorbereiden van een keuken-
tafelgesprek; korte lijnen met de Stips en 
de Sociale Wijkteams.

•  Geven van een second opinion in juridi-
sche geschillen (ook verzekeringsgenees-
kundige en arbeidsdeskundige advisering).

•  Bemiddeling, ‘empowering’ en bevorde-
ring van zelfregie van mensen met een 
beperking.

Kortom, BWN biedt – ik citeer: ‘…laagdrem-
pelige belangenbehartiging voor mensen 
die te maken hebben met functionele beper-
kingen binnen de sociale zekerheid en zorg.’ 
Aad – trots: ‘Deze vorm van belangenbehar-
tiging doen wij al bijna veertig jaar. In 2013 
hebben wij voor ons werk de Burgemeester 
Dales Prijs mogen ontvangen. Deze prijs 
is bedoeld ter ondersteuning van mensen 
en organisaties die zich belangeloos inzet-
ten voor de emancipatie van minderheden, 
de gelijke behandeling van achtergestelde 
groepen of de bestrijding van discriminatie 
in de breedste zin van het woord.’ De oor-
konde hangt achter hem aan de muur, naast 
een schilderij met een brug. ‘Wij gebruiken 
graag het beeld van een brug.’ Aad wijst 
naar het schilderij: ‘Die stad aan de overkant 
van de brug staat voor de duistere en ano-
nieme situatie waar veel van onze cliënten 
zich in bevinden. En “wij helpen mensen 
over de brug”.’

Sinds kort is Aad betrokken bij een pi-
lot, samen met het Zelfregie-centrum en 
Zorgbelang, als klachtenambassadeur. 
Mensen uit Nijmegen en omstreken kunnen 
met allerlei vragen en klachten op het gebied 
van de Wmo bij hem terecht. Zo is BWN ook 
vernieuwend bezig.

Voor informatie en advies is BWN het best 
per e-mail te bereiken. Omschrijf de hulp-
vraag zo uitgebreid mogelijk en stuur de 
e-mail naar info@stichtingbwn.nl. Vermeld 
ook het eigen telefoonnummer. BWN neemt 
dan zo spoedig mogelijk contact op.

http://www.stichtingbwn.nl  

Tekst en foto: Jack Fila

‘WIJ HELPEN MENSEN 
OVER DE BRUG’ 

Wie gaan er optreden tijdens de volgende Dag van het Levenslied?

OP ZOEK NAAR MANUELA’S,  
MALLE BABBES EN DOKTER BERNARDS  
DIE HET LEVENSLIED WILLEN VERTOLKEN
INSCHRIJVING VOORRONDES DE DAG VAN HET LEVENSLIED 

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart vinden de voorrondes van het Nijmeegs smartlap-
penfestival De Dag van het Levenslied plaats. Het wordt weer een muzikaal feest in de 
Steigerzaal van De Lindenberg te Nijmegen. Liefhebbers en uitvoerders van het levenslied 
kunnen zich nu inschrijven voor de voorrondes. Tijdens deze voorrondes worden de arties-
ten geselecteerd die op zondag 14 mei 2017 optreden tijdens de 35e editie van het festival 
op het Valkhof in Nijmegen. 

Acts met een knipoog
De organisatie van De Dag van het Levenslied is op zoek mensen met een passie voor zin-
gen en die dit theatraal kunnen brengen met een leuke levenslied act. De acts worden door 
een deskundige jury beoordeeld op meezingbaarheid, presentatie (met een knipoog!), mu-
zikaliteit en geschiktheid voor het grote podium. De acts dienen minimaal vijf en maximaal 
twaalf minuten te duren. Het is toegestaan om met een tape mee te zingen. 
Ken je klassiekers?
Tijdens de 35e editie willen we extra aandacht vragen voor de oude smartlap. Hepie & 
Hepie, Manke Nelis, Herman Emmink enzovoort. Wie kent ze nog?

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.dedagvanhetlevenslied.nl. Wacht niet te 
lang want de belangstelling is groot! Bij teveel aanbod hanteren we een wachtlijst.

De Dag van Levenslied 
Het festival De Dag van Het Levenslied heeft zijn oorsprong in het theater. Tijdens het festi-
val zingt een keur aan kleurrijke artiesten het levenslied, met een sympathieke knipoog naar 
de echte volkscultuur. De editie van 2017 vindt net als vorig jaar plaats op Moederdag, zon-
dag 14 mei 2017, en is gratis toegankelijk.
Meer informatie op www.dedagvanhetlevenslied.nl en www.facebook.com/
Dagvanhetlevenslied. Volg ons ook op www.twitter.com/dagvhlevenslied.  

Tekst: Marieken Peters    Foto: Ton Gelsing
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HUIS VOOR DE BINNENSTAD

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN

17 DEC T/M 8 JAN  KERST IN DE STEVENSKERK 

21 T/M 23 DEC   GROTE MARKT KERSTMARKT

21 & 28 DEC     OUD HOLLANDSE SPELLEN

23 DECEMBER   EXTRA KOOPAVOND

23 DECEMBER   VERLICHTE TRUCKOPTOCHT

27 DECEMBER    SFEERVOLLE 
LAMPIONNENOPTOCHT
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DE STAD IN 
DICHTVORM

Poëziewandeling

‘Op haar vaste plekje in de stad verscheen ze | goedgemutst en gevlochten alle dagen | met 
haar tamboerijn en gaf | klinkend antwoord op onze nooit gestelde vragen…’ Het is een 
drukke winkelmiddag net voor Sinterklaas in de binnenstad van Nijmegen. Mensen kijken 
even om als Meja Spaargaren op de hoek van de Broerstraat en de Ziekerstraat het gedicht 
‘Stilleven met krukje en mandarijn’ van stadsdichter Frouke Arns voorleest. Het is een ode 
aan het tamboerijnvrouwtje Oda le Noble dat daar oneindig vaak stond te spelen. 

Het is de derde zaterdag van de maand. Meja Spaargaren, Jan van Avezaath of oud-stadsdichter 
Marijke Hanegraaf trekken dan steevast met een groep door het centrum en de Benedenstad 
voor de Poëziewandeling Nijmegen. De wandeling van anderhalf, twee uur is een initiatief van het 
Poëziecentrum Nederland. Dat centrum is sinds voorjaar 2014 achterin de Mariënburgbibliotheek 
gevestigd. De wandeling leidt langs allerlei plekken die dichters in de loop van de tijd hebben ge-
inspireerd tot een gedicht. Op die plekken vertellen Meja, Marijke en Jan wat en lezen gedichten 
voor. 

Er zijn per definitie veel gedichten bij van Nijmeegse stadsdichters. Die worden steeds voor twee 
jaar aangesteld en laten mensen via poëzie stil staan bij belangrijke en opvallende gebeurtenissen 
in de stad. Stadsdichter Jaap Robben bijvoorbeeld schreef ‘Als ik niet meer thuiskom’ ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Tijdens de poëziewan-
deling wordt het voorgelezen bij de schommel in de Marikenstraat. Het gedicht ‘Bethlehem’ van 
Victor Vroomkoning over Hospice Bethlehem aan de Sint Anthoniusplaats is in de wandeling ver-
werkt. En ‘I’m not merely a bus, I’am a tram’ van Dennis Gaens na aanleiding van het debat over de 
terugkeer van de tram een paar jaar geleden. Het klinkt in de Stikke Hezelstraat. Natuurlijk zit ‘Na de 
luchtaanval’ erin, geschreven door P.C. Hooftprijswinnaar Harry ter Balkt die jarenlang in Nijmegen 
woonde. Zijn gedicht hangt wat armoedig op het vervallen Intersportgebouw aan Plein’44. Maar op 
de begraafplaats aan de Graafseweg staat sinds een jaar of tien een prachtige gedenksteen met 
de tekst erin gehakt. 

HISTORISCHE FEITEN
‘Marijke Hanegraaf koos de gedichten voor de 
poëziewandeling, Jan van Avezaath bracht de 
route in kaart en ik zocht historische feiten uit’, 
vertelt Meja Spaargaren. Het is fijn om de wan-
deling aan te kunnen bieden. Veel mensen ko-
men naar de ‘Ontmoet de dichter’-bijeenkom-
sten die het Poëziecentrum samen met het 
Vlaams (cultureel) Kwartier en de Bibliotheek 
Gelderland Zuid opzet. Of ze bezoeken het 
Open Improvisatie Podium. De maandelijkse 
wandeling is een mooie manier om al lopend 
en pratend met poëzie bezig te zijn. Meja: 
‘Het laat mensen de stad net weer op een an-
dere manier zien. We doen natuurlijk niet de 
stadsgidsen van ’t Gilde na die groepen langs 
de geschiedenis van Nijmegen leiden. Al zijn 
het wel vaak historische plekken waar we stil 
staan voor een gedicht.’ Vorig jaar februari is de 
Poëziewandeling geopend. 

VERBAASD
Een scala aan mensen loopt mee. Soms zijn 
het vriendengroepjes, soms mensen die al ja-
ren in de binnenstad wonen. Ze zijn vaak ver-
baasd over wat ze te zien en te horen krijgen. 
Ze komen op plekken die ze niet kennen of zien 
ineens gedichten aan de muren hangen die ze 
altijd over het hoofd hebben gezien. Ze kunnen 
vragen stellen over poëzie of de geschiedenis 
en gaan met elkaar in gesprek. ‘Ik vind het heel 
leuk om feiten over de dichters en hun leven in 
Nijmegen te achterhalen. Een paar weken ge-
leden is in ons Poëziecentrum het boek ‘Zeven 
eeuwen poëzie in Nijmegen’ van Joan ten Hove 
en Riny Jans gepresenteerd. Ze beschrijven 42 
dichters die afgelopen zeven eeuwen Nijmegen 
als halteplaats hebben gehad. Dat is natuurlijk 
weer een bron van informatie.’ 
  
Poëziecentrum Nederland is een studie- en do-
cumentatiecentrum voor moderne poëzie. Het 
wordt bemenst door vrijwilligers. Bezoekers 
vinden er meer dan 17.000 bundels en ande-
re boeken. Daar start ook de poëziewandeling 
en is de bijbehorende wandelgids te koop. 
De eerstvolgende wandeling is 17 december, 
14.00 uur. Deelname kost 10 euro, inclusief 
wandelgids.
Kijk op http://poeziecentrumnederland.nl/.

Tekst: Lucy Holl    Foto: Marcel Krijgsman
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VUURWERKVUURWERKVUURWERKVUURWERK
VEEL VOORDEEL TIJDENS DE VOORVERKOOP! 

T/M 28 DECEMBER

VERKOOPDAGEN: DO 29 DEC • VR 30 DEC • ZA 31 DEC

VOOR HET EERST 

IN NEDERLAND!

GEKOPPELD 
VUURWERK!

1x     aansteken!

69. 95

02462 The show must go on

t.w.v.

GRATIS!

 NIEUW!
 NIEUW!

Importeur is aangesloten bij:

GRATIS
VUURWERKBRIL

BIJ ELKE BESTELLING

IN DE VOOR-
VERKOOP

*

02801 Momentum 25’s

24.  
95

t.w.v.

GRATIS!
*

02803 Blue blood 36’s

39.  
95

t.w.v.

GRATIS!
* 99.  

95
t.w.v.

GRATIS!
02464 Ghettoblaster

*

* Zie voor de actievoorwaarden pagina 22.

24

Nr Naam Aant. € Totaal

02013 Kanonslag TNT 3,99

02029 Double dragon 9,99

02030 Stiletto's 8,99

02054 Ratelband 360 4,79

02067 White dragon 29,95

02093 Stormtrooper 12,95

02094 Breaking bad 69,95

02107 Glamour night 14,95

02110 Black bears 17,95

02111 Hobbits 2,99

02120 Red blink 5,99

02122 Mars attack 19,95

02123 Gold conic 9,99

02124 Assorted fountain 2,99

02130 Victory day 24,95

02132 Silver conic 9,99

02139 Krakatau 4,49

02142 Gold mary 6,99

02144 Skyscrapers 7,99

02145 Magnolia 9,99

02147 Cool blue 4,99

02161 #1 19,95

02163 12 O'clock 14,95

02169 Angry birds 11,95

02171 Missile mania 18,95

02172 Luchtalarm 39,95

02181 Thunder tales 14,95

02184 Thundercone 8,99

02205 Whistle screwer 19,95

02207 Guerilla 27,95

02210 Gangsters 14,95

02212 Bootcamp 27,95

02213 Nympho 34,95

02214 Men's gear 29,95

02217 Pamela 34,95

02218 Punkrocker 42,95

02219 Keyser 24,95

02224 Roadshow 39,95

02234 P.I.M.P. 69,95

02239 The formula 89,95

02304 Luchthuiler 2,99

02305 Transformers 3,99

02310 Black bulls 5,99

02312 Sneakers 3,99

02332 Stinger bees 1,99

02407 Dragon candle 100 4,79

02462 The show must go on 69,95

02464 Ghettoblaster 99,95

02501 Flashing demon 5,99

02504 Rambo's 2,99

02505 Knetterkegels 3,99

02507 Mini stromboli 2,99

02508 Fluit fonteinen 1,99

Nr Naam Aant. € Totaal

02509 Summer set 7,99

02514 Ooh la la's 3,99

02516 Knalerwten 1,99

02532 Lichtzwaard XL 3,99

02540 Sterretjes 16cm 1,49

02543 Sterretjes 30cm 2,79

02544 Sterretjes 70cm - CAT 1 7,99

02547 Goud fontein 3,99

02563 Hocus pocus 9,99

02569 Superheldenpakket 9,99

02570 Party sambal 7,99

02612 Rockies 34,95

02613 Boombastic 27,95

02614 Skyburners 39,95

02616 The skybomber 8,99

02617 The snowbomber 10,95

02618 Hitparade 5,99

02630 Wenspijl 8,99

02631 Bandito's 15,95

02649 Showtime 24,95

02703 All night long 15,95

02704 Full house 19,95

02706 Spring break 27,95

02708 Most wanted 39,95

02724 Special effects 49,95

02726 Vuurwerkmeter 24,95

02759 Grand prix F50 39,95

02761 Grand prix F100 54,95

02763 Grand prix F200 69,95

02771 Grand prix F300 89,95

02779 Grand prix F500 149,50

02781 Pitstop package 79,95

02782 Burnout box 99,95

02783 Kickstart combo 139,50

02801 Momentum 25's 24,95

02802 Il castello 14,95

02803 Blue blood 36's 39,95

02805 Mythos 7,99

02806 1 Million blinkers 33's 59,95

02810 Hercules 104's 149,50

02812 Metropolis 36's 37,95

02814 Camuro queen 25's 39,95

02816 Never forget 17,95

02819 Warlord 27,95

02823 Lions gate 37,95

02827 Paranoia 24,95

02847 Buffalo 115's 79,95

02848 Royal redhead 19,95

02849 Splitonium 32's 24,95

02851 Ceasarion tails 20's 29,95

02853 Baron blitz 25's 47,95

02859 Hail to the King 94,95

02861 Golden kicks 24,95

Nr Naam Aant. € Totaal

02867 Silver 39,95

02868 Gold 69,95

02869 Platinum 89,95

09037 Dé aansteeklont 0,25

09047 Lanceerbasis 3-poot 3,99

09064 Geluksballon 4,99

09065 Veiligheidsbril normaal 1,99

09066 Veiligheidsbril klein 1,99

09067 Geluksballon assorti kleuren 5,99

09189 Veiligheidskit 2,99

Totaal kolom 2Totaal kolom 1

LET OP! LOSSE VERKOOP VANAF 29 DECEMBER!

 Uitgever: Lesli Vuurwerk B.V., P.B. 49, 7130 AA Lichtenvoorde · Zonder toestemming van de uitgever mag niets uit deze folder gekopieerd worden. Thunder kingdom, Royal class, Kanonslag TNT, Dé aansteeklont, 
Big momma, Pyromould, Pyroshopper, Wenspijl, Bestseller, Spooky en Grand prix zijn geregistreerde trademarks van Lesli Vuurwerk B.V. Onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten.

VOORVERKOOPPIJZEN (t/m 28 dec)

Deze artikelen tellen niet mee voor de gratis vuurwerkactie.

Nr Naam Aant. van € voor € Totaal

BESTEL IN DE VOORVERKOOP 
EN KRIJG GRATIS VUURWERK!

Vul uw bestelling in en breng de bestellijst
vóór 29 december naar onze winkel. 

S.v.p. betalen bij inlevering van deze bestellijst. 
Wij wensen u fijne kerstdagen en een spetterend 2017!

Bestelling minimaal voor €12,50

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Houd mij op de hoogte

Dit gedeelte wordt door de verkoopmedewerker ingevuld.

Bestelbon nr

Afhaalmoment

Totaal kolom 3

Totaal kolom 2

Totaal kolom 1

Totaal

Eindtotaal

GRATIS
VUURWERKBRIL

BIJ ELKE BESTELLING

IN DE VOOR-
VERKOOP

02015 Kanonslag shising 2,99

02069 Red dragon 69,95

02116 Thunder king big shopper 19,95

02216 Big momma 124,50 99,95

02313 Jumping jack 2,99

02315 Grondbloem 2,49

02460 Dictator 79,95 69,95

02465 Red bursting beauty 139,50 124,50

02467 Project X 129,50 99,95

02471 The Barbarian 169,50 149,50

1,99

45,00

9,99

1,99

1,79

8
2

3
5

LET OP! Losse verkoop vanaf 29 december!

TAPIJTSHOP 
HAEFKENS

Klimopstraat 24
Wolfskuilseweg 67 
6542 JC Nijmegen
Tel. 024-3976407

www.tapijtshophaefkens.nl
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Ook ingang Klimopstraat 24

Openingstijden:

di t/m za 10.00 - 17.00 uur

Verkoopdagen:

do 29 dec 08.00 - 22.00 uur

vr 30 dec 08.00 - 22.00 uur  

za 31 dec 08.00 - 19.00 uur

Voorverkoop dagen:

di 27 dec 10.00 - 17.00 uur

wo 28 dec 10.00 - 17.00 uur  

de Wester 2016 6.indd   37 21-11-2016   9:25:53
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Stichting Benedenstad Nijmegen heeft 
samen met wijkbewoners en met 
gebruikers van buurtcentrum ’t Oude 
Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen 
een plan gemaakt voor de realisatie van een 
nieuwe stadstuin. Met deze mensen en met 
de vrijwilligers van gezondheidscentrum 
’t Weeshuis hebben we een mooi plan 
ontwikkeld. 

De oplevering van de eerste fase van de stads- 
tuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis 
is een feit. Woensdag 3 november 
heeft hoveniersbedrijf Geert Verdijk de 
werkzaamheden aan de nieuwe stadstuin 
afgerond. Er is ontzettend veel werk verricht. 
Je kunt je al haast niet meer voorstellen hoe de 
tuin er in de oude situatie uitzag. In plaats van 
een grote, kale binnenplaats met bijna alleen 
trottoirtegels is nu een ware tuin verrezen.
De beweegplekken, de speelplek voor kleine 
kinderen, het barbecueterras, de moestuin, de 
fietsenstalling en het grote terras bij de ingang 
zijn gerealiseerd. Ook is er veel groen ingeplant: 
kleine struikjes, haagjes en een aantal bomen.

Christel Kokke plantsoen
Deze unieke plek is 3 november ‘Christel Kokke 
plantsoen’ gedoopt. Het hele idee om van deze 
binnenplaats een unieke tuin te maken, was een 
grote wens van Benedenstadbewoonster Christel 

Kokke. Ze liep er al enige jaren mee rond. Helaas 
kon ze vanwege ernstige ziekte niet aanwezig 
zijn bij de onthulling van het straatnaambord. 
Namens haar waren haar drie dochters erbij die 
de onthulling op zich hebben genomen. 

Toegankelijkheid
Wat nog niet gerealiseerd is, maar wel toegezegd 
en aanbesteed, is goede toegankelijkheid van de 
tuin. De poort aan de Papengas gaat dagelijks 
open voor publiek (als er beheer aanwezig is in 
het buurtcentrum), dus de doorloop moet een 
flinke opfrisbeurt krijgen. De muur tussen de tuin 
en het Gezondheidscentrum krijgt een kleine 
poort, waardoor bezoekers van beide centra de 
tuin kunnen bezoeken. Ook de trappen aan de 
achterzijde van het buurthuis moeten aangepakt 
worden. Zo maken we van één trapje een 
hellingbaan voor de rollators en rolstoelen. De 
drie items worden nog dit jaar uitgevoerd.

De realisatie van deze eerste fase is tot stand 
gekomen dankzij financiële bijdragen van:
Oranjefonds | Gemeente Nijmegen, Groen 
verbindt | Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten
Stichting Dr. Arnold Uleyn | Gezondheidscentrum 
het Weeshuis | Coöperatie fonds Rabobank 
Rijk van Nijmegen | Stichting Benedenstad 
Nijmegen | Diverse particuliere giften.
Waarvoor onze hartelijke dank!

Tweede fase
Nu gaan we ons verder inzetten voor de 
realisatie van de tweede fase. Achter in de 
tuin is al een uitsparing gemaakt voor het 
maquettegebouwtje. In dit gebouwtje komt 

WARE METAMORFOSE  
VAN TERREIN ACHTER  
’T OUDE WEESHUIS

de mooie maquette over Nijmegen in 1930 te 
staan. De fundering wordt nog dit jaar gelegd. 
Helaas zijn de financiële middelen op, zodat 
we eerst verder moeten met fondsenwerving. 
Naast het maquettegebouwtje komt aan de ene 
zijde een tuinhuisje voor het tuinmeubilair en het 
tuingereedschap et cetera. Aan de andere zijde 
willen we graag een mooie kweekkas plaatsen. 
Aansluitend aan de kas ligt aan de lange zijde de 
moestuin.
We hebben al een groepje enthousiaste 
tuinierliefhebbers die voor de moestuin gaan 
zorgen. Zo willen ze graag producten gaan 
verbouwen die gebruikt kunnen worden tijdens 
de kookavond. Ook de soep-ie groep wil graag 
kruiden et cetera gaan verbouwen voor eigen 
gebruik. Kortom, er zijn al vele belangstellenden 
en helpende handjes. Nu de financiën nog!

Sponsors gezocht!
Hebt u sympathie voor onze prachtige tuin 
en wilt u een sponsorbijdrage leveren? Het 
zij financieel, of met materialen, laat het ons 
weten.

Voor informatie:
Stichting Benedenstad Nijmegen,  
Els Stouthamer (secretaris), 06 18 47 36 89
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl

U kunt ons ook volgen op facebook:
stadstuin nijmegen of 
stichtingbenedenstadnijmegen. 

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Theo van Zwam

De nieuwe stadstuin Onthulling naambord Christel Kokke Het nieuwe naambord

Stichting Benedenstad Nijmegen is een initiatief van Jo Janssen van 
Gewoon Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij wil bewoners 
in woonzorgcentra, personen die gebruik maken van een dagopvang 
en senioren die niet meer in de gelegenheid zijn zelfstandig een 
uitstapje te maken iets extra’s bieden. Naast het organiseren van 
dagjes uit is de stichting nu bezig met het realiseren van een nieuwe 
stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas in 
Nijmegen
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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 on-
dernemers 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

GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.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

TAXI CITAX NIJMEGEN
Voor particulier, zakelijk en ziekenvervoer.
T 024-3241503 of 06-047758888
www.citaxnijmegen.nl    

SIAM THAI PALACE
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

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
www.piccolinonijmegen.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.mrjacksnijmegen.nl 

Mr. Jack’s

 

    

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

EETHUISJE MOQUI
Lange Hezelstraat 58 |  6511 CL Nijmegen
T 024 323 00 03
www.facebook.com/moqui.stones

MUZIEKSCHOOL MUZIEKOPMAAT
Patrijsstraat 39 | 6542 TL Nijmegen
T 06 281 981 96
www.muziek-op-maat.nl
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