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IN WIJKEN
Rob Jaspers en Geert Willems van De Gelderlander

‘

GEBEURT HET LEVEN’
Rob Jaspers is in 1954 geboren in Maastricht. Hij is daar ook opgegroeid.
In 1972 ging hij sociale geografie studeren aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Hij heeft Nijmegen nooit meer verlaten. Rob heeft les gegeven
en werkte kort bij het Brabants Dagblad. Sinds 1978 is hij redacteur van
De Gelderlander. Hij is lid van de stadsredactie Nijmegen en presenteert
het Nieuwscafé van De Gelderlander. Rob is rondleider op de Waal. Hij
schrijft een boek over de rivier. Rob is getrouwd en heeft twee dochters,
een zoon en een kleinzoon. Hij woont in Nijmegen-Oost.
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Geert Willems is in 1963 geboren in Beek. Zijn jeugd bracht hij
door in Dukenburg en Lindenholt. Hij ging naar de School voor
Journalistiek in Utrecht en reisde dagelijks op en neer. Daarna studeerde hij psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Sinds 1988 werkt hij bij De Gelderlander. Hij heeft diverse edities
van het Eurovisie Songfestival verslagen en schreef er twee boeken
over. Momenteel is hij teamleider stadsredactie Nijmegen. Geert is
getrouwd en woont in Millingen aan de Rijn.

‘Wij zien wat anders is.’ Dat zeggen Rob
Jaspers en Geert Willems van De Gelderlander.
Een gesprek over het doel en de invloed van
de krant in Nijmegen.
‘De wereld verandert’, vertelt Rob. ‘Eerst maakten we alleen papieren
verhalen, nu ook internetverhalen. Vroeger was het luisteren, twee uur
nadenken en dan schrijven. Nu schrijven we meteen een bericht op de
site. Het tempo van schrijven is hoger. We denken na hoe een inleiding
moet zijn. Dat deden we vroeger niet. De beslistijd van mensen om iets
te lezen is veel korter geworden.’
‘Het moet puntig zijn’, vult Geert aan. ‘Websitelezers zijn anders dan
krantenlezers. Elk heeft zijn eigen publiek. De website is sneller. De
artikelen in de krant zijn beter. Het werk wordt leuker. We moeten ook
filmpjes maken. Van onze website wordt tientallen malen per dag gejat.
Juristen zijn hier constant mee bezig.’
‘De Gelderlander wordt geacht de eerste te zijn die een bericht brengt’, zegt
Rob. ‘Wij nemen geen berichten klakkeloos over. We checken zelfstandig.’
‘De Persgroep gelooft in krantenjournalistiek’, meldt Geert over de
nieuwe eigenaar.
Rob: ‘Wij zijn getraind door de adjunct-hoofdredacteur van De Volkskrant.
Je moet je voortdurend opnieuw scherpstellen.’
GEMEENTE
Geert en Rob besteden een deel van hun tijd aan de gemeente
Nijmegen. Ze gaan naar persbijeenkomsten van B en W en zijn altijd bij
commissievergaderingen van de gemeenteraad. Schertsend worden ze
soms de 40ste en 41ste raadsleden genoemd.
‘Je moet niet als doel invloed willen hebben’, vindt Rob. ‘Dat is een valkuil. Je moet ook niet de notulist willen zijn. Het gaat erom dat de beste
keuze wordt gemaakt.’
Geert: ‘Je moet niet volgend zijn. Je moet ook het tegengeluid laten
horen. Je wilt noodzakelijk zijn bij de gemeente. Je wilt veel gelezen
worden.’
WIJKEN
De Gelderlander besteedt naar eigen zeggen veel minder aandacht aan
nieuws uit het stadhuis dan vroeger. ‘Wat mensen direct raakt heeft
voorrang’, meldt Geert. ‘We hebben de wijken verdeeld en hebben een
wijkserie gemaakt. We willen er ook een netwerk krijgen.’
Rob: ‘Wij bestaan van contacten, ook in de wijken. In wijken gebeurt het
leven. Daar vindt de verandering plaats. Ik fiets/rijd door heel Nijmegen
om de sfeer te proeven, om te zien wat er is. Je komt met verhalen
terug. Journalisten kijken een beetje gestoord rond. Wij zien wat anders
is. Ik ga nog steeds naar wijkbijeenkomsten. Ook op internet/Facebook
moet je kijken. Je moet het opslurpen. Ik ben er verbaasd over dat
raadsleden dat niet doen. In 2005 was ik op een bijeenkomst in Lent.
Het ging over de Waalsprong. De nevengeul kwam ter sprake. “Welke
nevengeul bedoelt u?”, zei een ambtenaar. Op een andere bijeenkomst
werden fietspaden rond het Jonkerbosplein gepresenteerd. De ontwerper wist niet dat op die plek kort daarop station Goffert zou komen.
Anno 2017 is dat nog zo. Kijk verder dan je eigen project. Oriënteer je
breed.’

‘JOURNALISTEN KIJKEN EEN
BEETJE GESTOORD ROND.
WIJ ZIEN WAT ANDERS IS’
Nijmeegse kranten
Lang geleden had Nijmegen drie kranten: het protestantse
Nijmeegs Dagblad, het socialistische Vrije Volk en de katholieke De
Gelderlander. Alleen de laatste bestaat nog. Katholiek is de krant al
lang niet meer. De Gelderlander maakte jarenlang deel uit van het
Wegenerconcern, uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen en tijdschriften. De Belgische Persgroep kocht Wegener.
Alle regionale dagbladen van dit bedrijf horen bij de AD Regiogroep.
Het landelijke nieuws komt van het Algemeen Dagblad, het regionale van De Gelderlander. Bij de stadsredactie Nijmegen werken
zes vaste redacteuren. Daarnaast zijn er freelancers en stagiaires.
Ook De Volkskrant en Trouw horen bij de Persgroep.

Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo Foto’s: Jacqueline van den Boom
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maatschappij. Vroeger ging dat vooral via je bijdrage aan het verenigingsleven bij sport en kerk.

Bingo in ‘t Oude Weeshuis

DE ZONNEBLOEM
ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT

Een veel gehoorde uitspraak tegenwoordig. Bekrachtigd door de volgende oneliners:
De sky is de limit, 1+1=3, synergie, grenzen verleggen, Wij zijn Nijmegen! Toch was
het de Zonnebloem die met deze woorden haar missie en visie in 1964 kracht bijzette.
In mijn jonge jaren, en dan praat ik over veertig jaar geleden, was de Zonnebloem een begrip.
Bekend om haar grootschalige boottochten voor mindervaliden. Die tochten, en andere landelijke
activiteiten, werden breed uitgemeten op tv. Dat waren happenings van formaat en zelfs nieuws
voor het NOS-journaal. Het is tegenwoordig stil in de grote media rond de Zonnebloem.
Het groeiende individualisme en centraal gestuurde zorg vanuit de overheid hebben het verenigingsleven doen slinken en de maatschappelijke participatie onbelangrijk gemaakt. Ieder voor zich,
de staat voor ons allen. De media-aandacht voor verenigingen zoals de Zonnebloem is gering. Maar
de gemeenschapszin is terug van weggeweest. Je voelt het, overal!
ZONNETJE
Hoogste tijd dus om de club in het ‘zonnetje’ te zetten. In de regio Nijmegen zijn zestien afdelingen
actief. Het centrum van Nijmegen kent drie focusgebieden, namelijk de Benedenstad, het gebied
rond Doddendaal en Bottendaal. Huub van Gastel is voorzitter van de regio Nijmegen. Albaer Hillen
is voorzitter van de afdeling Centrum. Huub van Gastel (68) komt uit een echte Zonnebloemfamilie.
Zijn vader was jaren actief en inmiddels is hij zelf ook al 20 jaar actief als vrijwilliger bij de
Zonnebloem. De laatste jaren als regiovoorzitter van de Zonnebloem Nijmegen. Voor zijn pensioen
was Huub, in diverse rollen, werkzaam voor de gemeente Nijmegen. Huub wilde ook na zijn pensioen zijn tijd zinnig besteden. In de tijd dat hij nog voor de gemeente werkte was hij betrokken bij
diverse werkgelegenheidsprojecten.
Albaer is misschien iets bekender vanuit de Nijmeegse politiek. Naast zijn raadslidmaatschap voor
de Stadspartij DNF is hij nog altijd actief betrokken bij het sociale reilen en zeilen van de bewoners in
het centrum. Het sociale bloed kruipt waar het niet gaan kan. Albaer is het vrijwilligerswerk met de
paplepel ingegoten. In het gezin Hillen was het een soort morele verplichting om iets te doen voor de

CHRISTEL
Ik ben uitgenodigd voor de maandelijkse
Zonnebloem Bingo in ‘t Oude Weeshuis in de
Benedenstad. Het is er een gezellige drukte.
Mensen die het Weeshuis in- en uitlopen en een
grote bingozaal vol blije en hoopvolle gezichten. Tot
voor kort was Christel Kokke de drijvende kracht
achter de bewoners- en Zonnebloemactiviteiten
in ‘t Weeshuis. Door het overlijden van Christel
hebben ‘t Weeshuis en zijn bezoekers een flinke dreun gekregen. De activiteiten hebben begrijpelijkerwijze een tijdje stilgelegen. Gelukkig
(ik denk helemaal in de geest van Christel) is de
draad weer opgepakt door haar dochter Thea en
de andere bestuursleden. De kracht van Christel
was, om het maar even technisch te formuleren,
het actief verbinden van vraag en aanbod. Binnen
de Zonnebloem was zij hoofd Bezoekwerk.
Kristel was de thermometer van de buurt. Zij kende de buurt, haar bewoners en de vrijwilligers.
Hierdoor wist zij de belangrijkste activiteit van de
Zonnebloem, het bezoekwerk, samen met een
groep vrijwilligers effectief in te zetten. De vrijwilligers van het bezoekwerk doen dat door bewoners thuis op te zoeken, door met bewoners naar
de stad te gaan om een kopje koffie te drinken of
door lekker te wandelen. Hiermee kunnen de vrijwilligers een bescheiden bijdrage leveren in het
doorbreken van het sociale isolement en is het
mogelijk sommige mensen even iets anders te
laten ervaren.
FINANCIERING
De Zonnebloem bestaat bij de gratie van donateurs en vrijwilligers. Ze krijgt geen overheidssubsidie. Ook verdient ze bij door de loterij verkopen.
Onlangs hebben ze een flinke donatie uit een erfenis ontvangen. Ook dat gebeurt! Deelnemers betalen voor de activiteiten de bescheiden kostprijs.
ACTIVITEITEN
Op 26 april 2017 was de grote regionale boottocht. De boot vertrok vanuit de Loswal in Hatert.
Verder organiseert de regio tweemaal per jaar
een vakantie en worden er muziek- en bingomiddagen georganiseerd. Binnenkort bestaat de
regio Nijmegen 50 jaar. Dat verdient een feestje.
Circus Renz is al gecontracteerd voor een besloten Zonnebloemvoorstelling in november.
Huub en Albaer benadrukken dat de (buurt-) activiteiten laagdrempelig zijn. Je hoeft dus geen
lid te zijn of door een commissie heen voordat je
ergens aan mee mag doen. Aanmelden kan altijd.
Om die laagdrempeligheid te bewerkstelligen is
het belangrijk om in de buurten zelf aanwezig te

zijn en gebruik te maken van de netwerken en
signalen die er al zijn. Albaer spreekt zijn zorg uit
over het wegvallen van het Activiteiten Centrum
Doddendaal aan Achter de Valburg 2 in het centrum. Doddendaal is een van de focusgebieden
in het centrum. Geïnteresseerden moeten nu
verder weg om deel te nemen aan bepaalde activiteiten, waardoor een deel van de laagdrempeligheid wegvalt. Er is nog geen alternatieve ruimte
gevonden in dezelfde buurt.
Bottendaal, het andere focusgebied van het
centrum, kent nog geen actief Zonnebloemnetwerk. ‘We missen een natuurlijke link,
een medemens zoals Christel Kokke, in deze
buurten. Iemand die kan bereiken en beraken.’
Eigenlijk willen ze met dit interview een oproep
doen aan mensen uit die twee buurten die het
bezoek(net)werk willen opzetten en uitrollen.
Ook vrijwilligers die graag mensen bezoeken
of alleen maar willen ‘rijden’ zijn van harte welkom. Mensen dus die signalen van onder andere sociaal isolement herkennen en een stukje
van hun tijd (hoe klein ook) daarvoor willen inzetten.
JONG EN OUD
Het gros van de vrijwilligers is gepensioneerd.
Over het algemeen zijn ze door hun leeftijd en ervaring beter in staat in te schatten wat iemand nodig heeft. Het grote voordeel is ook dat ze wat tijd
en energie over hebben en nog niet van plan zijn
om achter de geraniums te gaan zitten. Gelukkig
kent de Zonnebloem ook jonge vrijwilligers. Het
geeft vaak een hele bijzondere dynamiek om
jong en oud samen te zetten. Denk aan die voorbeelden van appartementencomplexen waar
ze bewust jonge en oude bewoners door elkaar
zetten. ‘Oma’ heeft tijd voor een lekkere kop thee
en een goed gesprek en de jongeling kan ‘oma’
mooi wegwijs maken op haar iPad. Helaas zijn de
maatschappelijke stages op de scholen wegbezuinigd. Dat was een mooie ingang om jongeren
structureel in contact te brengen met ouderen of
mindervaliden met een hulpvraag. Notre Dame
des Anges, de middelbare school uit Ubbergen,
en de Zonnebloem Regio Nijmegen hebben het
fenomeen maatschappelijke stage vrijwillig voortgezet. Hierdoor bieden ze regelmatig jonge vrijwilligers aan de Zonnebloem aan. De ervaringen zijn
erg positief.
ZORG
Door de Wet maatschappelijke ondersteuning
(de gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die niet op eigen
kracht zelfredzaam zijn) zijn er allerlei initiatieven en activiteiten in de wijken zelf ontstaan.

Bingo in ‘t Oude Weeshuis

Met als belangrijkste orgaan het sociaal wijkteam, die de formele en informele zorg coördineert. De
Zonnebloem is sterk in de informele zorg en het oppikken van de signalen van de buurtbewoners.
‘Het zou goed zijn als we die formele zorg optimaal kunnen koppelen aan de informele zorg. Hier zou
de Zonnebloem een uitstekende rol in kunnen spelen’, aldus Huub.
Inmiddels loopt de bingo uit. De mensen zijn uitgelaten en goed gemutst. ‘Dat is toch geweldig
om te zien. Je krijgt er een hoop voor terug.’ We spreken af dat ik nog een oproep plaats voor
mensen die mee willen bouwen aan een Zonnebloemnetwerk in Bottendaal. Heeft u signalen van
sociaal isolement in Bottendaal dan hoort de Zonnebloem dat ook graag van u. U kunt dan mailen
naar Albaer Hillen: ahillen@planet.nl, telefoon 06 20 97 26 66. Voor vragen en opmerkingen kunt u
mailen naar Huub van Gastel: huubvangastel@telfortglasvezel.nl, 06 51 41 41 29.
Tekst en foto’s: Manja van der Kraan

Nationale Vereniging de Zonnebloem is een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie die zich
inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Het is met ruim 404.000
vrijwilligers in 2017 een van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. De vereniging kent ongeveer 1200 plaatselijke afdelingen die individueel of in samenwerking activiteiten organiseren. Jaarlijks
worden meer dan een miljoen bezoekjes afgelegd bij mensen die door een lichamelijke beperking moeilijk de deur uit kunnen. Voor 7800 mensen organiseert de Zonnebloem aangepaste vakanties in binnen- en buitenland met verzorging en medische begeleiding in speciaal aangepaste accommodaties.
De vereniging wordt gesteund door 600.000 leden en donateurs. De Zonnebloem is ontstaan uit een
radioprogramma speciaal voor zieken en gehandicapten. Presentator Alex van Wayenburg startte er in
1945 mee bij Radio Herrijzend Nederland. Een jaar later nam de KRO het programma over dat inmiddels
Radioziekenbezoek de Zonnebloem werd genoemd. Het streven van Alex van Wayenburg, een samenleving waarin meer aandacht is voor zieken en gehandicapten, slaat aan. Op 17 januari 1949 wordt de
Stichting de Zonnebloem opgericht. Overal in het land ontstaan plaatselijke afdelingen die bezoek aan
zieken en andere activiteiten verzorgen. In 1964 wordt de stichting een vereniging met ondersteunende
leden die met een jaarlijkse bijdrage voor de nodige financiën zorgen. Het aantal leden neemt, evenals
het aantal vrijwilligers, toe, zodat steeds meer activiteiten kunnen worden georganiseerd.
In 1985 werd een aangepast hotelschip voor vakantiereizen met zieken en gehandicapten in gebruik
genomen. Het geld voor het schip werd bijeengebracht door massale deelname van het Nederlandse
publiek aan een spelprogramma, de 1-2-3-show, dat door de KRO werd uitgezonden. Koningin Beatrix
liet het motorpassagiersschip De Zonnebloem te water. Een nieuw schip, opnieuw De Zonnebloem
geheten, werd in 2006 in gebruik genomen. Op dit schip kunnen jaarlijks 2850 mensen met een lichamelijke beperking vakantie houden. (Wikipedia)
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OPGROEIEN IN
NIJMEGEN-CENTRUM

Je hoeft nooit ver om midden in het centrum
te zijn. Verder gaat het er in onze buurt qua
gezelligheid op achteruit. Er komen veel
mensen te wonen die niet uit onze buurt
komen. Veel alleenstaanden en mensen
met een immigratie-achtergrond. Er wonen
weinig jonge meisjes van mijn leeftijd in deze
buurt, alleen maar jongens. Dat is wel saaier
geworden als je het vergelijkt met toen ik nog
op de basisschool zat.’

Met wie woon je in huis?
	‘Met mijn vader Wilfred Krebbers, mijn
moeder Bianca en onze hond Benji.’

Op welke school zit je?
	‘Ik zit op het ROC bij het station. Daar doe
ik het eerste jaar van de kappersopleiding.
Ik loop stage in Heseveld. De basisschool
heb ik gedaan voor een deel op de Petrus
Canisiusschool en daarna op de Windroos.’

Jaimy Lee (17)

Waar ben je geboren?
	‘Ik ben geboren in het Radboudziekenhuis.
Dit jaar op 5 april is het zeventien
jaar geleden precies de dag dat ik als
baby’tje van drie maanden voor het eerst
thuiskwam. Ik woog bij de geboorte slechts
770 gram en was zo groot als de hand
van mijn vader. De eerste maanden van
mijn leven heb ik dus in het ziekenhuis
doorgebracht. 5 april is voor mij een
bijzondere dag. Ondanks dat ik als peutertje
en kleutertje echt een heel kleintje
was, kon ik wel goed steppen, fietsen,
skeeleren. Nog ben ik niet erg groot: 1
meter 60.’ Oma Krebbers komt er tussen
met de opmerking dat het een prima lengte
is. Klein maar fijn.

Hoe vind je het om te wonen in
Nijmegen-Centrum
	’’Ik woon in de Kloosterstraat en vind het
vooral fijn dat je vlakbij de winkels woont.
Ook tijdens de Zomerfeesten ben je zo thuis.
8


Je bent enig kind. Hoe is dat?
	‘Ik vind het niet erg, maar soms is het wel
saai.’

Wat zijn je hobby’s?
	‘Ik houd erg van winkelen in de stad,
maar ook van lekker lunchen en uit eten.
Uitgaan doe ik nog niet veel. Als 17-jarige
mag je niet overal naar binnen. Als ik uitga,
ga ik naar De Linde in Groesbeek. Ik ben
ook dol op Nederlandstalige muziek en
ben natuurlijk al een paar keer naar de
Toppers geweest en laatst ook naar het
Piratenfestijn in de Goffert. Lezen doe ik
niet echt.’

Heb je ook een hartsvriendin?
	Met tranen in de ogen vertelt Jaimy-Lee
dat haar hartsvriendin Shari plotseling is
overleden een tijd geleden. Het raakt haar
nog steeds heel erg diep. Om haar hals
heeft Jaimy-Lee een sieraad met de as van
haar overleden vriendin. Ze heeft gelukkig
wel twee andere vriendinnen en wil deze
ook noemen: Demi en Fleur.


Waar word je heel blij van?
	‘Als ik complimenten krijg, word ik blij,
zeker als ik iets goeds heb gedaan.
Van complimentjes groei je met je
zelfvertrouwen.’

Wat is je favoriete vakantieland?
	‘Turkije. Dit jaar gaan we niet helaas. We
slaan een jaartje over. Ik ben met rijlessen
bezig en dat is ook duur. Ooit wil ik ook een
keer Bali bezoeken.’

Als je veel geld had, wat zou je daarmee
willen doen?
	‘Een heel groot huis kopen, waar pappa en
mamma ook kunnen wonen, compleet met
een inloopkast met veel kleren. Misschien
ook wel een privé-jet met een piloot.’

Wat is je lievelingseten?
	‘Indisch eten. Samore (kip, uien in bruine
saus gesmoord), tahoe, tempeh. Maar ook
sushi behoort tot mijn favorieten.’

Wat wil je later worden?
	‘Kapster natuurlijk.’

Wat is je grootste droom?
	‘Met de hele familie (oom, tante, nichtje,
opa, oma, pappa, mamma) naar EuroDisney Parijs. Misschien als opa en oma
50 jaar getrouwd zijn. Ik ben er nog nooit
geweest en wil daar heel erg graag heen.’

Lieve Jaimy-Lee, het was een leuk interview.
Ik hoop dat je later kapster wordt, dan ga ik
zeker naar je toe en verder hoop ik dat al je
dromen waarheid worden.

Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann

De voetbalploeg van Roland Verwaayen

VRIJDAGAVOND…
ZAALVOETBALLEN BIJ ROLAND
Nieuwsgierig geworden na het mailtje dat ik heb gekregen met de vraag een artikeltje
te wijden aan de jeugdige zaalvoetballers, stap ik die vrijdagavond de sportzaal binnen
aan de Ganzenheuvel. Enthousiast word ik verwelkomd door Roland Verwaayen, die dit
zaalvoetbaluurtje al ruim zes jaar voor deze groep jongens organiseert.
Ze zijn er allemaal, wetend dat Gerie een mooie groepsfoto van hen gaat maken en dat ze in
Mariken komen. Maar ze zijn er ook sinds jaar en dag omdat het fijn is lekker een uurtje balletje
te trappen met elkaar. Er wordt verder niets meer georganiseerd in de Benedenstad voor deze
groep jongeren van 15 tot 25. Ze zijn er ook voor Roland, die ervoor heeft gekozen dit te doen op
de vrijdagavond. Een van de spelers zegt: ‘Hij kan er ook voor kiezen om na een week werken
gezellig voor de buis op de bank te gaan zitten, maar hij doet dit voor ons, dus wij komen.’ De
meeste spelers zijn opgegroeid in de Benedenstad en hebben op de school boven de sportzaal
gezeten. De keeper komt uit Wageningen maar woont nu hier. Er is ook een Wolfskuiler bij.
Sommigen herken ik nog aan hun gezichten toen het veelal nog kleine kereltjes waren. Nu zijn ze
allemaal opgegroeid tot volwassen mannen, die de bal knoeperhard kunnen raken.
Op de bank zit hun trouwste supporter Britt, die er altijd bij is, gewapend met een zak snoep
en ook de persoonlijke verzorgster van Nikki. Het is mooi om te zien dat dit nog een laatste
overgebleven initiatief is vanuit het ooit bruisende vrijwillige jeugdwerk in dit stadsdeel.
Heel erg jammer: met alle veranderingen bij ‘t Oude Weeshuis zijn ook alle activiteiten
verdwenen voor kinderen en jongeren. Een kleine club vrijwilligers, die het sociale en het
‘er zijn voor elkaar’met de paplepel heeft ingegeven gekregen, houdt moedig vol. Met het
woningtoewijzingsbeleid in de Benedenstad is de jeugd ook nagenoeg verdwenen. Kinderen

zijn er nog nauwelijks, niet voldoende om het
clubleven levend te houden.
Op 13 januari heeft dit groepje gevoetbald
met een groep politieagenten, waaronder
wijkagent Eric Bossink. Dit was een twee uur
durend, zeer succesvol toernooi, dat aan het
einde van dit jaar herhaald gaat worden. Goed
voor de saamhorigheid onder de jongens
en de klik met onze gezagsdragers. Want
ja, jonge gasten willen wel eens voor enige
overlast zorgen in de buurt en zo heb je toch
op een andere manier contact met elkaar.
Wederzijds begrip wordt zo gekweekt.
Mariken hoopt dat Roland dit voetbalploegje
nog lang bij elkaar kan houden met financiële
ondersteuning van de gemeente en wenst
de jongens ook veel succes met hun
voetbalcarrière bij hun eigen kluppies SCE,
Nijmegen en Brakkenstein.
Tekst: Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann
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Joris, de pauw, kan net diagonaal in
de ren zijn prachtige staart uitspreiden.
Vanwege de vogelgriep moeten de
vogels nog steeds opgehokt blijven. We
hopen ze snel weer de vrijheid te mogen
geven.

Kronenburgerpark
Bijen
Sinds 2016 hebben wij een bijenkast in
de dierenweide, geplaatst en onderhouden door imker Theo Lemmens. Vorig
jaar konden veel parkbezoekers daarom
genieten van echte Kronenburgerparkhoning. Ook dit jaar zal dat weer zo zijn.
Bijzonder is dat er een tweede bijenkast
bijkomt. De imker zoekt de koningin uit
het bestaande volk en plaatst haar sa10

men met het raampje waarop zij loopt
in een nieuwe kast. Daar worden ramen
met honing, stuifmeel en een legruimte
- de lege cellen - aan toegevoegd, plus
wat extra bijen uit het bronvolk. Zo ontstaat een nieuw volk. Het hoofdvolk zal
een nieuwe koningin maken. Hierdoor
zullen de bijen niet gaan zwermen.
Als de lente komt en de temperatuur
boven de 10 graden is, vliegen de bijen uit. Afgelopen maart was het al een
keer zover. Zie de foto: nauwelijks nog
bloesem, maar ze hebben al oranje stuif-

meelklompjes aan de pootjes!
Op 8 juli houden wij weer open dag in
de dierenweide. Van 12.00 tot 17.00 uur
is iedereen van harte welkom om dichter bij onze dieren te komen. U kunt alle
vragen afvuren op onze enthousiaste
dierenverzorgers. De bedoeling is dat
dan ook de Kronenburgerparkhoning te
koop is.
Tekst: Joke van Onna
Foto bijen: Cecilia de Jonge Foto pauw: Gerie Sandmann

NIEUWE BUREN

TREKKEN IN

NIEUW
DODDENDAAL

Impressie van een van de appartementen

Sinds 1 april is het verbouwde, gerenoveerde Nieuw Doddendaal langzaam maar
zeker aan het volstromen met nieuwe bewoners. Het gaat om kwetsbare mensen
die begeleiding krijgen van medewerkers
van de RIBW Nijmegen & Rivierenland en
Pluryn. Een deel woont er voor langere tijd,
anderen stromen na ongeveer anderhalf
jaar door naar een zelfstandige woning.
‘Wij willen goede buren zijn. Het liefst gaan we
zo gewoon mogelijk om met de buurt.’ Dat zei
Marcel Rijs, projectleider bij de RIBW, onlangs
tijdens een overleg met omwonenden van
Nieuw Doddendaal aan de Parkdwarsstraat vlakbij Plein ’44. Toen de RIBW en Pluryn een tijd terug aankondigden woonruimte voor hun cliënten
in Nieuw Doddendaal te hebben gehuurd, waren
er bezorgde reacties uit de buurt. De twee organisaties hebben de zorgen en bezwaren grotendeels weggenomen, onder meer door open
en goed te communiceren met de buurt. Bij het
recente omwonendenoverleg waren nog maar
een handjevol stadsbewoners aanwezig.
De RIBW is expert in de begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening. Pluryn
richt zich op mensen met een beperking. Samen
huren ze 43 appartementen van wooncorporatie/eigenaar Portaal: 31 units zijn bestemd voor
‘wonen met perspectief’, 11 units zijn voor een
beschermende woonvorm, en één unit is een
gecombineerde woon- en eetkamer voor de
mensen van de beschermende woonvorm.
De elf bewoners die in de beschermende
woonvorm komen, zijn volwassenen (veelal
tussen de 40 en 70 jaar oud) met een psychische beperking. Ze krijgen intensievere begeleiding in het dagelijks leven. Hun toestand is stabiel, ze gaan naar dagbesteding of hobbyclubs.
‘We verwachten dat deze bewoners meerdere
jaren op Nieuw Doddendaal zullen verblijven.’

Zelfstandig leren wonen
Het ‘Wonen met perspectief’ houdt in dat deze bewoners ongeveer anderhalf jaar in Nieuw
Doddendaal wonen. In die tijd krijgen ze intensieve begeleiding: ze leren zelfstandig te wonen en
stromen veelal door naar een reguliere woning met ambulante begeleiding. Van de 31 ‘Wonen-metperspectief’-units zijn er 23 voor RIBW-cliënten en 8 voor Pluryn-jongeren.
‘We behandelen niet, we begeleiden’, benadrukt Marcel Rijs. Het gaat bij de RIBW veelal om
(jong)volwassenen tussen de 23 en 50 jaar die echt gemotiveerd zijn om uiteindelijk zelfstandig te
gaan wonen. Als ze zich aanmelden, wordt heel goed gekeken naar hun beweegredenen en hun
ontwikkelmogelijkheden. ‘We trainen ze op weg naar zelfstandigheid. We kijken wat voor begeleiding iemand precies nodig heeft.’ Zo leren ze bijvoorbeeld hoe het zit met geldzaken regelen,
boodschappen doen, schoonmaken, medicijnen innemen en een goed dag/nachtritme aanhouden.
Soms zijn er bijeenkomsten voor de hele groep. Ieder heeft zijn eigen appartement. Overdag zijn ze
aan het werk of bezig met studie, hobby’s of sociale activiteiten.
Pluryn huisvest acht jongeren van rond de 20 jaar oud in Nieuw Doddendaal. Het zijn jongeren
met een normale intelligentie, die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een stoornis in het autistisch spectrum hebben. Ook zij hebben hun werk of school. Daan
Nordemann, manager bij Pluryn: ‘Er zitten erbij die heel goed zijn met hun computer, misschien
kunnen ze de buurt nog wat bieden.’
De eerste maanden zijn de begeleiders van de Pluryn-bewoners dag en nacht bereikbaar, later
wordt dat minder al naar gelang de hulp die ze nodig hebben. De medewerkers voor de RIBWbewoners zijn aanwezig tussen half negen ’s morgens en acht uur ’s avonds (in het weekend een
uurtje korter). Cliënten kunnen buiten die uren altijd een telefoonnummer bellen, maar in de praktijk
wordt daar nauwelijks gebruik van gemaakt.
Loop binnen
Omwonenden van Nieuw Doddendaal die iets kwijt willen, kunnen het algemene RIBW-nummer
bellen en met hen maakt het team afspraken voor een snelle en goede communicatie. Marcel Rijs:
‘Daarnaast zien we graag dat mensen gewoon binnenlopen voor een praatje en een kop koffie, als
ze wat willen weten of vertellen. Spreek bewoners vooral zelf aan als er iets is. Daar leren ze ook
weer van.’ Omwonenden lieten een tijdje geleden ook weten dat ze bang waren dat drugsdealers
de nieuwe bewoners gaan benaderen. ‘Het zijn uitdrukkelijk geen drugsverslaafden of mensen met
een crimineel verleden die hier komen wonen. Absoluut niet, maar het zijn wel kwetsbare mensen.
We zijn er zeer alert op.’
Extra verlichting rondom het pand komt er vooralsnog niet. Verhuurder Portaal levert aan de RIBW
en Pluryn een pand dat aan de veiligheidsnormen voldoet, ook qua buitenverlichting. Als de verlichting rondom het pand of op de openbare weg toch onvoldoende blijkt, is dat meteen een bespreekpunt bij Portaal of de gemeente. In juni wordt Nieuw Doddendaal officieel geopend. Er blijft
regelmatig overleg met omwonenden. Het is zoals het goede buren betaamt.

Tekst: Lucy Holl Foto: RIBW
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IN VOOR…
HET ANDERE
UITJE?
Houdt u van culturele en culinaire
verrassingen? Verkent u graag
onontdekte stadsplekjes en bijzondere
locaties, zoals de Nevengeul? Geniet u
ook zo van mooie verhalen en gedichten,
sfeervolle livemuziek en zang? Wordt
u blij van het idee om er een dag met
een gezellig clubje helemaal uit te zijn?
Kortom: hebt u zin in een ander uitje?
Ga dan mee met Doro Krol, voormalig
Nachtburgemeester van Nijmegen. Zij
organiseert in de komende lente- en
zomermaanden een aantal verrassende,
bijzondere andere uitjes.
Uitje langs en rondom de Spiegelwaal en het
stadseiland
Fietstocht door de Nevengeul
‘Ups en downs’ van een rivier en stad
Door alle ontwikkelingen ‘aan de overkant’
staat onze Keizerstad nog mooier op
de kaart. Per fiets bezoeken we behalve
Nijmegens bijzondere bruggen ook de
internationaal
veelvuldig
besproken
Nevengeul (Spiegelwaal) en het stadseiland.
Historie, geologie, architectuur, ruimtelijke
ordening, infrastructuur, innovatie en
waterbouwkunde: laat je verrassen door
een mix aan wetenswaardigheden over onze
nieuwste aanwinst.
Tijdens dit ‘andere uitje’ sporen we vanuit café
Vivaldi met de fiets via nieuwe stadsbrug De
Oversteek naar de Nevengeul (Spiegelwaal).
Onderweg vertelt gids Kurt Huehn of Karin
van der Pas ons van alles over de unieke
geologie, natuur, architectuur, infrastructuur
en waterbouwkundige aspecten in het gebied.
Een mix aan interessante wetenswaardigheden
over Nijmegens nieuwste aanwinst rijker,
treinen we door naar café Waalzicht in Lent.
Hier trakteert Gijs Hoogenboom ons op
smakelijke anekdotes uit de tijd dat Nijmegen
en Lent nog per veerpont bereikbaar waren.
De eindetappe voert via de Waalbrug terug
naar café Vivaldi waar de naborrel is.
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Wanneer?
Zondag 30 april en zaterdag 10 juni (13.30 tot 16.30 uur).
Start en finish: brasserie Vivaldi, Waalkade (bij Holland Casino).
Zwerftocht langs verborgen plekjes, bijzondere gebouwen, torens en steegjes
Zomerse stadswandeling door d’Ouwe Stad
Ga mee met deze zomerwandeling door de oude Nijmeegse binnenstad en warm je aan de
(on)bekende plekjes, leuke details, het aangename gezelschap en de mooie verhalen van
onze gids(en).
De zomerse stadswandeling voert ons langs gevelstenen, afsluitpaaltjes, bouwfragmenten en
andere leuke, opvallende details in d’Ouwe Stad Nijmegen. We komen op plekjes waarvan we
niet eens wisten dat ze bestonden of waar we al jaren gedachteloos aan voorbijlopen. Onze gids is
stadskenner Henk Rullmann, daarbij ondersteund door de minstens zo doorgewinterde verteller
Gijs Hoogenboom. Andere bijzondere gasten zijn onder meer dichter Sanne de Leeuwerk en
muzikanten Ed Galstaun en Johan Joosten. Zij zorgen onderweg voor poëtisch en muziekvertier.
Programma in het kort
Inloop: 13.00 uur Kronenburgertoren, Kronenburgerpark aan de Parkweg.
Start: 13.30 uur. Eindpunt: 16.00 uur Café Demain, Lange Hezelstraat 58a.
Wanneer?
Zaterdag 6 mei en zondag 17 september (13.30 tot 16.30 uur).
Mee met een van deze andere uitjes? Stuur een mailtje naar dkrol@fo.nl met vermelding van naam
en telefoonnummer. Het andere uitje kost € 15,00 (inclusief verrassing, exclusief consumpties),
over te maken op NL80 INGB 0003072704 t.a.v. T.J.M. Krol onder vermelding van Fietstocht
Nevengeul of Ouwe Stad en de datum van deelname.

advertentie

FAVORIETE
PLEK IN DE

BINNENSTAD
Anneke Arzbach en de
Lindenberghaven e.o.

De Lindenberghaven en omgeving is toch
wel mijn favoriete plek. De haven zelf ligt
aan het eind van de Waalkade ter hoogte
van het Valkhof. Het meest in het oog
springend vind ik de ligging tegen de
monumentale Waalbrug. Uren kun je daar
kijken naar het bootverkeer op de Waal en
het autoverkeer over de Waal. Het mooiste
is de omgeving als er nog meer vertier is
van bijvoorbeeld het evenement de Kaaij
in de zomermaanden en de grote kermis in
het najaar.
De Lindenberghaven is tegenwoordig niet
alleen in gebruik als passantenhaven, maar ook
als museumhaven. De monumentale bootjes
vind ik een verrijking voor deze plek. Op
bordjes wordt omschreven waar ze vandaan
komen, hoe oud ze zijn en wie de eigenaar is.
Dus waar Nijmegen van het voorjaar tot en met
het najaar plezier- en recreatievaart ontvangt,
kun je nu ook met je drijvende monument
aanmeren.

Water
en
varen
heeft
altijd
een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij en
heel veel andere mensen. Onze inwoners met
een andere culturele achtergrond zie je ook
vaak mijmerend over het water turen. In hun
land van herkomst hebben ze ongetwijfeld ook
de binding gehad met een zee, meer of rivier.
Water geeft ook rust in je hoofd. Je realiseert
je aan het water ook dat alle gebieden door
middel van water met elkaar in verbinding
staan. De rivier is een altijd levend tafereel dat
zich voor je ogen afspeelt en dat nooit verveelt.
Elke dag en elk uur is het anders. Of het nu
regent, waait, de zon op- of ondergaat. Het
uitzicht blijft schitterend.
Wat ook prachtig is aan deze plek, is dat er nu
ter hoogte van ‘t Meertje een verbinding naar de
Ooijpolder is gerealiseerd. Door deze verbinding
is er een doorgaande voetgangersroute
richting de Ooij en Oortjeshekken ontstaan die
de recreatieve infrastructuur heeft versterkt
en een kortere verbinding tussen de stad
en de bij het centrum liggende natuur heeft
bewerkstelligd. Het is heerlijk dat je in de
kortste keren vanuit de stad midden in de
natuur bent.
Als de zon schijnt, kun je mij op het Waalstrandje
vinden, waar je het mooiste uitzicht hebt op de
alsmaar veranderende nevengeul.
Als straks de Bastei gereed is en de Donjon
gebouwd, dan is deze historische plek bij uitstek
het middelpunt waar de hele geschiedenis van
Nijmegen voelbaar is.
Tekst Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann

Activiteiten Centrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)
6511 DM Nijmegen
E-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 16 mei 2017
Thema: windpark Nijmegen-Betuwe
Spreker: Pim de Ridder, directeur
Op weg naar een klimaatneutraal Nijmegen
in 2045. Pim de Ridder vertelt over het
burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. Waarom het
niet zomaar een windpark is en welke plannen
we koesteren voor verdere verduurzaming van
Nijmegen. De afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de totstandkoming van windpark NijmegenBetuwe. In overleg met de gemeente Nijmegen
hebben de initiatiefnemers (Gelderse Natuur en
Milieufederatie en Izzy Projects) het windpark
ontwikkeld en coöperatie ‘WindpowerNijmegen’
opgezet. Deze burgercoöperatie is nu eigenaar
van windpark Nijmegen-Betuwe.
Tijd: Elke derde dinsdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur
Entree: 4 euro,
inclusief koffie/thee in de pauze.

De Lindenberghaven
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De revolutie die er geen was
VERGETEN VERLEDEN

In het najaar van 1917 kwamen na een revolutie in Rusland de communisten aan de
macht. Een jaar later dreigde in Duitsland
een socialistische revolutie te slagen. Dat was
voor Pieter Jelles Troelstra, de voorman van
de sociaal-democraten, het sein op te roepen
tot een revolutie in Nederland. Hij deed dat op
maandag 11 november 1918. Op dezelfde dag
kwam er een einde aan de Eerste Werldoorlog.
Op de voorpagina van De Gelderlander stond op
dinsdag 12 november 1918:
OORLOGSOVERZICHT.
De algemeene toestand.
De wapenstilstand.
Voor het eerst na bijna 52 maanden onafgebroken oorlog zwijgen thans de duizenden
kanonnen, die millioenen menschenlevens hebben weggemaaid en geheele landstreken tot een
woestenij hebben gemaakt. Ontzettend zijn de
offers geweest, welke de menschheid heeft moeten brengen, om het alom gehate militarisme te
verpletteren. Thans gaat het snel naar den vrede,
die volkeren en regeeringen voor een reuzentaak
zal plaatsen, de taak n.l. om in geheel door den
oorlog gewijzigde verhoudingen het ecoonomische leven opnieuw op te bouwen. (...)

Op diezelfde voorpagina stond ook het volgende bericht:
Troelstra wil revolutie.
De revolutionnaire toestand is ook voor
Nederland ingetreden, heeft Troelstra, de leider
der sociaal-democraten gisteren in een groote
vergadering te Rotterdam gezegd. Het is thans
de tijd dat de arbeidersklasse in Nederland de
politieke macht grijpt. De eischen der arbeiders
- denk er om het gaat om de eischen der socialistische arbeiders - moeten in een minimum
van tijd worden ingewilligd, zoo bijvoorbeeld
de afschaffing der Eerste Kamer niet langs den
weg van Grondwetsherziening, dat zou te lang
duren. En als de Regeering niet willig is en niet
aan alle eischen in den haar toegemeten tijd voldoet, dan zullen de arbeiders- en soldatenraden
die gaan worden opgericht, dat werk overnemen. Dergelijke raden constitueeren zich als oppergezag, dat als zoodanig erkenning eischt en
waaraan ieder zich heeft te onderwerpen. (...)
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Verzet tegen revolutie
Maar de beer was los. Overal in het land kwamen
mensen in verzet tegen de dreigende revolutie en
betuigden hun steun aan vorstenhuis en regering. In
bijna elke gemeente werden burgerwachten opgericht, ook in Nijmegen en de dorpen daaromheen,
bijvoorbeeld Lent en Ubbergen. De Gelderlander
drukte en verspreidde het volgende pamflet.

De dreiging duurde niet lang. Drie dagen later, vrijdag 15 november 1918, meldde de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant op de voorpagina:
DE BINNENLANDSCHE TOESTAND.
De houding van mr. Troelstra.
Men seint ons uit den Haag:Toen de heer
Dresselhuys (v.-lib.) gisteren in de Tweede
Kamer Troelstra bezwoer om zijn verklaring,
dat hij een staatsgreep wenschte, terug te nemen, zei Troelstra bij interruptie: ,,Ik heb dat
woord staatsgreep nooit gebezigd! De heeren
hebben zich nu reeds eenige dagen opgewonden over een voorstelling, die in geen enkele
opzicht aan mijne bedoelingen beantwoordt.”
Later interrumpeerde Troelstra nog: ,,Ik heb in
mijn geheele leven uitdrukkelijk gezegd, dat ik
van geweld afkeerig ben.”
Deze mededeeling verwekte groote sensatie.
(...)

Pieter Jelles Troelstra in 1912

DE BINNENLANDSCHE TOESTAND.
De S.D.A.P. wil géén revolutie.
In de Tweede Kamer heeft gisteren de heer
Schaper, sprekend namens de S.D.A.P., den aftocht van mr. Troelstra gedekt. Hij heeft de woorden van den leider ,,toegelicht” in dien zin, dat
van de S.D.A.P. geen geweld, geen revolutie,
geen staatsgreep te verwachten is. (...)

Een dag later was de dreiging echt voorbij. De
voorpagina van de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant van zaterdag 16 november 1918 berichtte:

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant van vrijdag 15 november 1918 verscheen de volgende oproep:
BURGERWACHT Nijmegen.
Allen, die zich opgaven of zich nog wenschen
op te geven voor de BURGERWACHT worden
op ZATERDAGMIDDAG vier uur verwacht in
de Groote Zaal van den R.-K. Volksbond, 2de
Walstraat. De Commandant zal aldaar nadere instructies geven.
IEDER KOME OP!
		
DE COMMANDANT.

Ook vrouwen werden gemobiliseerd. De
Gelderlander drukte en verspreidde ook daarvoor
een pamflet.

Ingezonden brief in de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant van zaterdag 16 november
1918.
			
Onze Burgerwacht.
		
Nijmegen, Zaterdagochtend.
		
Geachte Redactie.
Zou u onderstaande regelen nog hedenavond
een plaatsje willen geven in uw algemeen gelezen
dagblad.

Prinses Juliana en koningin Wilhelmina

Diezelfde oproep stond in de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant van vrijdag
15 november 1918.
De Gelderlander van zaterdag 16 november
1918 was enthousiast:
NIJMEEGSCH NIEUWS.
Tegen de Revolutie!
De geestdrift voor den strijd tegen de revolutie
en ter verdediging van orde en gezag is in onze
stad buitengewoon.
Voor deelneming aan de Burgerwacht hebben zich reeds meer dan zevenhonderd wakkere

jonge mannen opgegeven, die vroeger reeds als
landsverdediger de wapenen gedragen hebben.
Ook voor de groote protestvergadering van hedenavond in de Vereeniging behoeft geen gebrek
aan belangstelling gevreesd te worden. (...)
Op maandag 18 november 1918 schreef De
Gelderlander een uitgebreid bericht over de
Katholieke Protestmeetings.
In breede rijen zijn ze Zaterdagavond opgetrokken de mannen en ook vele vrouwen uit alle standen van Katholiek Nijmegen, om te getuigen van
hunne gehechtheid aan Neerlands Vorstenhuis,
hunne tevredenheid oven en hunne trouw aan
den tegenwoordigen staatsvorm, en front te maken tegen de dreigende revolutie, door een de
volksmassa opzweepende dolle horde.
De groote zaal der ,,Vereeniging” was reeds lang
voor het uur van aanvang tot in de uiterste hoeken gevuld, zoodat twee paralelvergaderingen
in Volksbond en Gezellenvereeniging noodig
waren om de deelnemers aan deze nationale protestmeeting te kunnen bergen. (...)
Het was het begin van een verslag dat anderhalve
dichtgedrukte pagina vulde, zonder foto’s.
Diezelfde dag was er op het Malieveld in Den
Haag een grote demonstratie waar 50.000 mensen waren. Een week later, op zondag 24 november, demonstreerde men in Nijmegen. De
Gelderlander berichtte op maandag 25 november
1918:

Hotel-café De Bonte Os op de hoek van de
Molenstraat en de Tweede Walstraat

STADGENOOTEN!
Ook in Nijmegen is een burgerwacht opgericht.
Honderden mannen hebben spontaan gevolg gegeven aan den oproep van het voorloopig comité en
waar Donderdag tot oprichting besloten werd, trok
Vrijdagmiddag reeds de eerste wacht op.
Voor de veiligheid en rust van u allen stellen
deze mannen hun vrijen tijd, hun kracht, misschien
hun leven beschikbaar.
Velen hebben zich opgegeven, velen ook zijn weggebleven.
Nu kan ’t zijn, dat men door zaken, door drukker
bezigheid, door leeftijd of andere omstandigheden
verhinderd is direct mee te werken. Toch kan men
indirect het zijne ertoe bijdragen, om den goeden
geest bij onze burgerwacht levendig te houden. Een
middel?
Toevallig bestaat het overgroote gedeelte der
burgerwacht niet uit kapitalisten of lui met plenty
money.
Een soldaat, die op wacht is, dus evengoed een
burgerwachter, want dat is het puik der soldaten,
voelt zich niet eerder op zijn gemak, als wanneer hij
zelf en zijn kameraden kronkelige rookwolkjes op
laten pruimen richting plafond.
De sigaren zijn bar duur, zelfs de tabak is er niet van
vrij te pleiten.
Er zijn in onze stad heeren genoeg, die nog
een aardig voorraadje sigaren bezitten, of anders
in de gezegende omstandigheden verkeeren, dat ze
zich deze luxe voorwerpjes naar hartelust kunnen
aanschaffen. Zou het voor hen nu niet een heele
voldoening wezen als ze, wanneer ze zich ‘s avonds
ter ruste begeven, de overtuiging hebben dat de
burgerwacht, die belangeloos waakt, tenminste van
hun sigaren rookt?
Pardon dame? U zegt?... U hebt geen sigaren...
of u ook andere versnaperingen zou mogen sturen?
Maar wel zeker, lieve stadgenoote, ik kan uw
voornemen niet anders dan levendig toejuichen en de
burgerwacht zal er ongetwijfeld mede instemmen.
Tot nadere bekendmaking is het comité van actie
gevestigd in de ‘’Bonte Os”, ingang 2e Walstraat.
Dit zal zich zeker gaarne belasten met ontvangst en
distributie der inkomende rook- of andere versnaperingen.
U, Mijnheer de Redacteur, nogmaals, de geachte
eventueele inzenders bij voorbaat dank zeggend.
Hoogachtend,
		
Res.-Luit. H. J. V. D. VELDEN.
			
Burgerwachter.
15

mei 2017

Demonstratie op het Malieveld in Den Haag op zondag 17 november 1918 ter ondersteuning van vorstin, vaderland en regering

De Demonstratie-optocht
en Openluchtmeeting.

Er werd met grote geestdrift een motie aangenomen:

Recht en Orde, was het wachtwoord!
Voor vorstin en vaderland de leuze!
En dit wachtwoord en deze leuze waren als het
cement van de eendracht, welke den optocht gisterenmiddag samenhield.
Zoo werd de optocht van gisterenmiddag een
krachtige, oprechte en geestdriftige demonstratie tegen de revolutie en voor de handhaving
van den maatschappelijken vrede en het wettig
gezag.
En wat een zegetocht!
Hoe zwierden de vaandels door de lucht, hoe
wapperden de vlaggen langs de huizen, hoe
schitterden en rijkgevulde banieren in het gulden
oranje zonnelicht.
Wat schalde daverend de muziek door de straten en de pleinen, welke weergalmden van den
blijden, opgewekten en vooral spontanen zang,
den zang van het ordelievend volk, dat vroolijk
en vrij de toekomst tegemoet ziet en vol hope en
vertrouwen is in een regeering, welke de rechten
en plichten van het volk weet te onderscheiden
en tot volle, krachtgevend vervulling weet te
brengen. (...)

De ordelievende organisaties van Nijmegen, in
openlucht meeting bijeen op 24 November 1918
op het Mariënburgplein, betuigen hou en trouw
aan Vorstin, Vaderland en Regeering.

Hierna zongen de aanwezigen Wien Neerlands
bloed, het toenmalige volkslied.
Een week later waren er soortgelijke demonstraties in Hees, Neerbosch en Hatert.
De monarchie was gered.
Samenstelling: René van Berlo

Mariënburgplein in 1920 (Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen)
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ONS HART:
HOE HET WAS,
HOE HET WERD,
HOE HET IS
Stelt u zich even voor: hoe zag Plein
1944 er vijf jaar geleden uit? En tien jaar
geleden? En nog verder terug in de tijd?
Dat lijkt nu al lastig naar boven te halen.
Blader door P44, het nieuwste boek van
de Nijmeegse fotografe Manon Bruininga
en de herinneringen komen terug.
Manon Bruininga vertelt met panoramische foto’s
de recente geschiedenis van het plein. Ze was
tussen 2010 en 2014 regelmatig op zondagmorgen op Plein 1944 te vinden. Ze wilde fotograferen als het er rustig en leeg was. Manon woont
in de Benedenstad en kreeg van de gemeente

Nijmegen de opdracht om de complete metamorfose van het plein vast te leggen in beelden. De
sloop, de archeologische opgravingen, de bouw,
het bestraten (en nogmaals bestraten…), de gebouwen die steeds meer bewoond werden, de
sfeer. ‘Er gebeurde afgelopen jaren zoveel op deze
historische plek. Dit is het hart van onze stad, ik wilde alle veranderingen vastleggen.’
Ongepland plein
Manon bracht een jaar of twee geleden het herinneringsboek Beelden uit het geheugen, de oude
bewoners van Nieuw Doddendaal uit. Dat waren
indringende portretten van de ouderen die uit het
stadscentrum weg moesten, met korte levensverhalen erbij die haar man, de schrijver Frank Antonie
van Alphen, optekende. In het boek P44 ligt de
focus op de complete herinrichting. Frank Antonie
schreef weer de teksten, dit keer zijn het vooral
veel wetenswaardigheden.

juist grasmatten lagen. Met het boek is er nu een
compleet overzicht van het plein dat nooit gepland
werd en ontstond door het vreselijke bombardement. ‘Elke stad wil juist daar weer omhoog, waar
een stad het ’t hardst op zijn kop heeft gekregen’,
schrijft Frank Antonie op de titelpagina.
Kroon
Manon: ‘Het was fantastisch om elke keer weer
naar deze plek te gaan en te registreren en documenteren wat er gaande was. Maar de kroon op
het verhaal is dat we het in een boek konden gieten.’ De gemeente heeft bewoners en ondernemers rondom Plein44 een exemplaar geschonken.
Het boek P44 (vormgegeven door Heleen Lamers)
is voor 10 euro te koop in de boekhandel en stond
bij Dekker v.d. Vegt boekverkopers zelfs al snel in
de Top-16 van best verkochte boeken.
Tekst: Lucy Holl

Foto’s: Manon Bruininga Fotografie

Het merendeel van de foto’s is van Manon. Daarbij
is archiefmateriaal gevoegd: wie herinnert zich
de tijd dat Plein 1944 vol stond met auto’s, of er

113 appartementen

3 penthouses

15 stadswoningen

108 balkonnetjes

405 kamers
262 personen

eind 1955

27 augustus 1969

passend in een 30-jarenplan voor de binnenstad, wil Publieke Werken een

besluit de gemeente

het plein

geheel vrij

parkeergarage

kritiek

parkeren

te maken voor

onder Plein 1944

in de jaren ’70 is er
op Plein 1944 als parkeerplaats
door toegenomen druk van

autoverkeer

circa 100 parkeerplaatsen tot 1956 ook
gebruikt door

bussen

april 1956
moeten er geschilderde
parkeervakken komen

circa 150

22 september 1952 rijdt voor het eerst een trolleybus langs het plein

1971

parkeerplaatsen op het centrale plein

plus circa 17 parkeerplaatsen
aan de wegen eromheen

2 november 1972
raadsmeerderheid keert zich

tegen de pleingarage
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De T.H.O.R.-leden Ruud Bluyssen, Coen Olden en Nick Bongers. Ruud woont er niet, maar wil
best mee op de foto nu Bart ineens weg moest

THE MANSION AAN DE
AUGUSTIJNENSTRAAT

‘Het klokkengelui kan
wel eens irritant zijn’
Halverwege de Augustijnenstraat, schuin tegenover de HEMA, zit studentenhuis The Mansion. Of
ja, studentenhuis, hier wonen drie vrienden in een
woning op de tweede verdieping. De ouders van
één van hen kochten het appartement een paar
jaar geleden. ‘Het zit hier heel goed verstopt’, lacht
Coen Olden, student Bestuurskunde.
Coen woont er samen met Nick Bongers, student
Bedrijfseconomie, en Bart Vlaanderen, student
Tandheelkunde. Toen ze erin trokken, vonden ze
dat de woning net als elk goed studentenhuis een
naam moest hebben. Nick: ‘We wilden iets cools,
The Mansion heeft iets van een superdecadent
huis.’
De afbakbroodjes liggen in de oven, het is vanavond weer hambo-tijd, hamburgers met gegrild
vlees, courgette, paprika of andere groenten, van
alles kan erin. Die hambo’s staan wel twee keer
per week op het menu. Bart eet het soms twee
keer per dag, zegt Coen, maar Bart is er niet. Die
moest ineens ergens anders heen. Vriend Ruud
Bluyssen eet wel mee en neemt Barts plek ook
maar in op de foto. De mannen van The Mansion
kennen de bewoners van de appartementen onder hen, en wat studenten van een paar huizen
verderop in de straat, maar voor de rest niemand.
Echt kennismaken met de buurt komt er niet van.
Alles op zijn tijd
De jongens zijn allemaal lid van dispuut T.H.O.R.
Dat werd in 1963 opgericht. ‘Alles op zijn tijd’, is
het motto. T.H.O.R. heeft een groot dispuutshuis
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‘cum Hastis sic clypeatis’ aan de Bijleveldsingel
waar een stuk of negen studenten wonen. Verder
zijn er wat T.H.O.R.-huizen verspreid over de stad,
waaronder The Mansion. Coen, Nick en Bart hebben op hun slaapkamers elk een hele trits stropdassen hangen, van T.H.O.R. en bijvoorbeeld ook
van studentenvereniging Carolus Magnus, want
ook daar zijn ze alle drie lid van.
Coen: ‘Bij T.H.O.R. ging het heel snel. Ik kwam tijdens de introductietijd in het grote T.H.O.R.-huis
terecht, heb er gegeten en ben blijven plakken.
Het is één grote vriendengroep. Altijd wordt er
wel wat georganiseerd.’ T.H.O.R. is lid van de
Nijmeegse Disputen Federatie Argus. Argus
heeft een eigen sociëteit aan de Bloemerstraat,
waar de drie bewoners van The Mansion ook regelmatig te vinden zijn. ‘We wonen hier ideaal,
overal lekker dichtbij. Na het uitgaan kun je zo
naar huis rollen.’

De voorkant van het studentenhuis

Klokkengelui
Tijdens de Vierdaagse is er soms wat veel herrie
overdag, ’s avonds feesten ze mee en hebben ze
nergens last van. Nick heeft het ook niet zo op het
klokkengelui van de Stevenskerk. ‘Dat kan ’s morgens wel eens knap irritant zijn. Het went niet,
ook niet na twee jaar hier wonen.’
Een schoonmaakrooster of allerlei huisregels
hebben ze niet, het gaat allemaal vanzelf met zijn
drieën. Het huis is iets meer opgeruimd dan een
doorsnee studentenhuis, vindt Coen. De wanden
in de huiskamer ogen zelfs maagdelijk wit. Ze
willen er wel wat ophangen, maar dat is er nog
niet van gekomen. ‘Te druk’, zegt Nick. ‘Of te lui’,
vult Coen aan. Het naambordje beneden bij de
voordeur is nog van de vorige bewoonster. Maar
ach, wat maakt het uit.

Tekst: Lucy Holl Foto’s: Gerie Sandmann

Stropdassen

VROEGER

EN NU
KONINGSTRAAT

Een volstrekt ander straatbeeld. Dat is het
minste wat je van bijgaande foto’s kunt zeggen.
Ook al zijn de meeste panden dezelfde. De
boom is 45 jaar ouder geworden.

De oude foto is gemaakt op 12 september 1972,
kennelijk een natte dag. Hij toont een deel van de
Koningstraat richting Ziekerstraat, gezien vanaf
de hoek met de Pauwelstraat. Er rijdt een politiewagen door de straat. Links en rechts staan auto’s

bij parkeermeters. De tweede links is een Mini
met gemoderniseerd front. Daarachter staat een
Volkswagen Kever, hetzelfde model als de politiewagen. Rechts kijken we tegen de achterkant van
een Fiat 500 aan. Die auto’s zijn nu weer te koop.
Het zijn wel retroversies. Ze lijken erop, maar
ze zijn het niet. De moderne Mini’s en Fiats 500
zijn twee keer zo groot als hun originelen. Links
staat een ander nostalgisch model: een Renault 4.
Wanneer komt hiervan een retroversie uit?
De nieuwe foto is gemaakt op zondag 9 april 2017.
Het is 8 uur ‘s morgens. Even later zullen de eerste
gasten op het terras plaatsnemen. Het is de eerste
warme dag van het jaar. De temperatuur loopt op tot
boven de 20 graden. Alle terrassen - en die zijn er
tegenwoordig veel in Nijmegen - lopen vol. Sinds
de auto’s uit de Koningstraat zijn verdwenen noemt
iedereen de straat Koningsplein. Officieel is dat niet,
maar een plein klinkt natuurlijk veel gezelliger dan
een straat. En gezelliger is het ook!

1972

William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)

Erbij stilstaan
Uitgaan, out-gaan, eruit gaan, doorgaan
U leest door mij geselecteerde stukjes uit rapportages van het weekend 25-27 maart
Onder veel verbaal geweld en met een barkruk
De mannen waren die op de deur hadden lopen
beuken
2 daders, beiden droegen bivakmutsen
En kwam hard te vallen. Mogelijk met elle boog
fractuur
Staat een prullenbak te roken
Melding overval-alarm
Stonden meerdere mensen omheen
Lag te slapen in de Starbucks
Die veel glaswerk naar beneden gooiden
Had daar 2 fietsen omgegooid
Op de grond te ‘rollebollen’
Geschopt toen hij op de grond lag
Dronken en gevallen, heeft nu een bloedende
wenkbrauw
20 euro gegeven voor zijn kapotte shirt
Een fiets door een ruit probeerde te gooien
Zijn roes moest uitslapen en zich dan beter zou
gaan voelen
Er juist tussen gesprongen was omdat zij met
iedereen wilde vechten
Werd al afgevoerd door vrienden
Is er helemaal klaar mee dat er voor de 3e of
4e keer
Het was op dat moment hectisch
Heeft er spijt van, wilde nogmaals ‘sorry’ zeggen
tegen de politieagenten
Toch maar goed dat er politie is.
William Nijland, Wijkagent Nijmegen-Centrum
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

2017
Tekst: René van Berlo Foto 1972: Nijmeegs Dagblad, collectie Regionaal Archief Nijmegen Foto 2017: Gerie Sandmann
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Mr Proper

GRAFFITI(TERREUR)
Onlangs kreeg de redactie een negatieve reactie op de foto’s met graffiti
op de achterkant van de Mariken.
Ja, op veel muren in de stad is ongevraagd graffiti aangebracht. En
ja, het is verboden om zonder toestemming van de eigenaar beelden
of teksten op een gebouw aan te brengen. Het geeft ergernis en de
kosten om het weer te verwijderen zijn hoog. Maar ze zijn er en er is
ons inziens geen enkel bezwaar om ze in beeld te brengen.
Door de overdaad aan graffiti op muren, treinen en geluidswallen wordt
gemakkelijk uit het oog verloren dat er wel degelijk aantrekkelijke
street art bestaat. Ook in Nijmegen. Een paar schilderingen van Freek
van Ginkel sieren muren, onder andere op een zijmuur van H&M in de
Burchtstraat. Ook de Verfdokter pleziert ons met schilderingen in de
Houthof.
Een leuke anekdote in dit kader is het commentaar op graffiti van de
Franse street art kunstenaar Dran. Hij maakt een afbeelding van Mr.
Proper die tegen een muur vol graffiti staat te plassen, met als doel
deze te verwijderen.
Deze kunstenaars vrolijken het straatbeeld op. Hun bedoeling is dat we
goedgemutst op ons werk komen als we daarlangs fietsen!
Tekst en foto Mr. Proper: Joke van Onna Overige foto’s: Gerie Sandmann
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Stop in the name of love

Doe mee aan De tafel van één

Inmiddels is het voorjaar in volle gang en kleuren de parken in de binnenstad heerlijk lichtgroen. De verkiezingen zijn achter de rug en de
toekomst is veelbelovend in financieel opzicht. Met een zonnetje ziet
alles er weer rooskleuriger uit en de mensen ogen vrolijker. In deze
column wilde ik even terugblikken naar een winterse dag waarop ik in
de vroege ochtend verheugd constateerde dat het hele centrum was
volgeplakt met de volgende boodschap:

Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en
doe mee aan De tafel van één!

Stop in the name of love.
Er is een tijd aangebroken waarin het harder dan ooit nodig is om
elkaar te benaderen met meer liefde. Mensen zijn bang geworden.
We durven een vreemdeling niet te vertrouwen en kijken angstig naar
mensen, die niet op ons lijken of zich anders gedragen. Maar niet jij.
Nee, jij bent niet zo. Jij staat open voor contact, hebt liefde te geven en
je wilt de wereld laten zien dat jij die liefde kunt delen! Promoot jouw
liefde! Maak kennis met een vreemdeling, schud een hand, deel een
glimlach, verspreid de liefde.
Laat me je helpen het een beetje makkelijker te maken. Neem één van
de onderstaande briefjes en overhandig deze aan iemand, die je vandaag ontmoet of tegenkomt. Geef iemand (of meer personen) het gevoel, dat hij/zij geliefd is en dat de liefde (letterlijk) wordt overhandigd.
Kom op, ik weet dat je het wilt!
Op de foto kun je zien hoe bovenstaande boodschap eruit heeft gezien. Bedankt aan deze anonieme plakkers voor deze positieve, illegale daad. Want ja, je mag niet plakken op elektriciteitskastjes en aanverwante obstakels in het centrum, maar jullie hebben wel veel mensen
hoop gegeven, dat niet alles negatief is om ons heen. Dit was toch een
lichtpuntje in de dagen voor de zomertijd.

Tafel
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken.
Kortom: je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden
bij het vinden van een baan.
Doe je mee?
Je kunt vanaf dinsdag 2 MEI meedoen van 9.30 tot 11.30 uur in
wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 9, 16, 23 en 30 mei en op 6 en
13 juni.
Deelname is helemaal GRATIS!
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318 of met
06-15589394. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
De tafel van één is een initiatief en aanpak van WOMEN Inc.
om de participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren.
Dit wordt ondersteund door het ministerie van OCW en door
de gemeente Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de
aansprekende effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.

Laat de zon maar schijnen!

Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann
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Vlnr. Bärbel Kopetzky, Ciska Muller, Lex Janssen en Saskia Reiniers (coördinator)

‘TIJD VOOR
MENSEN
NEMEN’
‘Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip
kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is
een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met
ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen
of buurtgenoten ergens mee te helpen.’
Bron: www.stipnijmegen.nl
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In mei 2015 werd Stip Centrum/Benedenstad feestelijk geopend.
Wethouder Frings van zorg en welzijn sprak een woordje, de vrijwilligers die de Stip zouden gaan bemensen werden voorgesteld en
er werd getoost. Onder de bezielende leiding van Bärbel Kopetzky
was Stip Centrum/Benedenstad een feit. Nu, twee jaar later, kunnen we spreken over een volwassen Stip.
Naar aanleiding van het eerste jaarverslag spreek ik met drie vrijwilligers: Bärbel Kopetzky, Ciska Muller en Lex Janssen, terzijde
gestaan door Stip-coördinator Saskia Reiniers.
Anekdote
‘Een autistische man vraagt het Sociaal Wijkteam (SWT) om hulp
in de huishouding. In dit soort gevallen komen er één of meerdere
leden van het SWT op bezoek bij de aanvrager voor een zogenaamd keukentafelgesprek. De man realiseert zich: hij heeft geen
keukentafel! Dan kan het gesprek niet plaatsvinden! Hij raakt in
paniek, rent naar een meubelwinkel en koopt alsnog zo’n keukentafel.’
Ciska: ‘Zo’n autistische man neemt alles heel letterlijk. Daar moet
je écht rekening mee houden in het contact met mensen. Ik
moet toegeven dat ik zelf in het begin het ook een rare uitdrukking vond. “Keukentafelgesprek… kan dat dan niet in de woonkamer?” dacht ik.’

Lex vult aan: ‘In het begin moesten we aan van alles wennen: aan
allerlei termen en afkortingen, maar vooral aan al die regelingen,
regelingen, regelingen.’
Uitgangspunt van Stip Centrum
Éen van de belangrijkste uitgangspunten van Stip Centrum is de
aandacht die wordt gegeven aan de vragen waarmee mensen komen. Bärbel: ‘Bij de gemeente gaat het veel anoniemer. Het gaat
om productie. Vlug, vlug, vlug. “Dit is de vraag, dat is de oplossing.
Klaar. Volgende klant.” Productie. Dat gaat bij ons anders. We nodigen mensen uit voor een praatje met een kopje koffie of thee.
We nemen de tijd voor ze.’
‘In de omgang met de mensen die naar Stip komen, is het belangrijk om je eigen ervaring met overheid en regelgeving te re-activeren. Om iemand in staat te stellen zijn of haar verhaal te doen,
moet de Stipper (vrijwilliger van Stip) de eigen ervaringen raadplegen, zelf weer ervaren hoe het is om met de regeltjes van de
overheid om te gaan. Pas dan praat je van mens tot mens. En dan
blijkt vaak dat het niet gaat om één probleem, maar dat achter dat
probleem zich andere vragen verschuilen’, aldus Bärbel. Ze vervolgt: ‘Wij geven de ruimte om ook over die achterliggende problemen te praten. Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen. Hoeft
ook niet. Wij krijgen ondersteuning als het heel ingewikkeld wordt
en wij kunnen doorverwijzen naar het SWT.’
Niet alleen moeilijke vragen
Maar het zijn lang niet altijd moeilijke dingen die bij Stip aankomen.
Soms komt er iemand die gewoon zijn hart wilt luchten, even de
frustratie kwijtraken. Of laatst een oude man die niet wist hoe hij
zijn nieuwe smartphone moest bedienen. Bärbel: ‘Ik heb toen een
van onze vrijwilligers gevraagd deze man te helpen en dat lukte.’
Stip Centrum is een van de negen Stips in Nijmegen en iedere
Stip is weer verschillend. Zo staat bij Stip Centrum ontmoeten en
verbinden op een prominente plaats, naast de functie als vraagbaak voor zeer uiteenlopende vragen op met name financieel gebied, gevolgd door vragen over vrijetijdsbesteding, wonen en zorg.
Momenteel werkt Stip Centrum met een team van acht vrijwilligers, bijgestaan door de coördinator, een werkbegeleider en één
dagdeel per week een publieksvoorlichter van de gemeente.
Aansluiting met het Sociaal Wijkteam
Saskia: ‘De onderlinge samenwerking tussen Stip en het SWT
wordt steeds beter. In het begin was het aftasten. We wisten niet
precies wat we aan elkaar hadden. De professionals van het SWT
hebben het vreselijk druk. Vooral in het begin was het lastig tijd
te vinden voor Stip. Hier hebben we inmiddels een mooie vorm
voor gevonden samen. Elke donderdag sluit iemand van het SWT
aan bij onze Stip voor een zogenaamde nabespreking. We bespreken dan alle bezoekers door die die week geweest zijn. Eens per
maand sluit het SWT ook aan bij onze teamvergadering en we proberen om minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waarbij het hele SWT en alle Stip medewerkers zich buigen
over mogelijke collectieve zaken die we samen op kunnen pakken.
De samenwerking wordt steeds actiever: wij vragen dingen van
hen en zij van ons.’

Ontmoeten en verbinden
Stip Centrum is voortgekomen uit de groep buurtbewoners die in
2014 het rapport Schouder aan schouder heeft geschreven. In dit
rapport wordt gepleit voor - naast de functie als adviseur en informatievoorziener - een expliciete rol van Stip Centrum als plaats voor
ontmoeting en verbinding. Een greep:
• Op de openingstijden is iedere bezoeker welkom om alleen of
met familie, een vriend/vriendin een kopje koffie te komen drinken en een praatje te maken als daar behoefte aan is, op het kantoortje, in de ontmoetingsruimte, of buiten als straks de stadstuin
achter ‘t Oude Weeshuis open is.
• Iedere dinsdag kunnen buurtbewoners tussen 12.00 en 13.00
uur aanschuiven bij Soepie doen. Tegen de geringe vergoeding
van 1 euro kan iedereen komen genieten van een heerlijke kop
soep. Gezellig bijkletsen over het weer, de komende zomer en
de Vierdaagse; buurtbewoners onder elkaar. Een vast groep vrijwilligers doet de inkoop, verzorgt het snijwerk en het kookteam
bereidt de soep. ‘Uw gastheer en gastvrouw zorgen ervoor dat u
zich snel thuis voelt.’
• Rond de kerst wordt een kerstactiviteit georganiseerd met een
middaglunch en activiteiten.
• Een voorjaars-/zomeractiviteit zit in de planning.
• De Christel Kokke stadstuin krijgt een vaste barbecueplaats waar
buurtbewoners gratis gebruik van kunnen maken. We zijn benieuwd of dit initiatief aan zal slaan.
	Onder de veelzeggende titel Berg en Deel organiseren bewoners van een wijk in Berg en Dal gezamenlijke bbq’s. ‘Omdat
mijn steenoven toch aangestoken wordt als ik een heerlijke
steenovenpizza wil bakken, kunnen ook andere buurtbewoners hier hun eten komen bereiden met de overtollige hitte.’
Een oude traditie uit landen rond de Middellandse Zee, waar
dorpsbewoners hun eten konden laten garen op de restwarmte van de bakkersovens, herleeft.
Problemen in de wijk
Behalve hulp bij het invullen van vaak complexe formulieren van
overheden en andere instanties, worden de Stip-vrijwilligers met
name geconfronteerd met problemen van buurtbewoners op financieel gebied. Enkele voorbeelden:
• ‘Mijn zoon woont tijdelijk bij mij in. Heeft dit invloed op mijn huurtoeslag en/of dit ook andere financiële consequenties?’
• ‘Is het mogelijk om, terwijl ik bij de CAZ verzekerd was en in mei
een baan heb gekregen, halverwege het jaar terug te keren naar
de VGZ/CZ?’
• ‘Hoe lang duurt het voordat ik na mijn aanvraag van een uitkering
mijn geld kan verwachten?’
• ‘Kom ik met mijn inkomen in aanmerking voor een voor mij betaalbare huishoudelijke hulp?’
• ‘Hoe lang kan ik gebruik maken van een geleende postoel?’
Gewone vragen lijken het, maar in de ingewikkelde wetten- en computerwereld is dit voor veel mensen een enorme wirwar. Bovendien
zijn vooral veel oudere mensen niet thuis in de zich steeds verder
automatiserende wereld van alle dag. Ook speelt het aantal laaggeletterden een rol.
>>
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>>	Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. Hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen, lagere productiviteit van
de laaggeletterden die werken en gemiste belastinginkomsten
zijn de grootste kostenposten. De overheid, de belastingbetaler,
werkgevers, zorgverzekeraars en vooral de laaggeletterden zelf
betalen deze rekening. Investeren levert veel geld op en maakt
mensen gelukkiger zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Bron: website Stichting Lezen & Schrijven

Interessante getallen
• Over 2016 bezochten 338 bezoekers Stip Centrum waarvan 327
bezoeken vanuit centrumbewoners. Van de 11.000 centrumbewoners lijkt dit niet veel, maar het centrum herbergt zo’n 4.500 kamerbewoners. Dit zijn veelal jongeren en studenten. Deze groep
is handig met de computer en met internet en kan zelf of via hun
studiebegeleider vaak zijn eigen weg vinden. Deze groep zien we
dan ook niet vaak bij Stip Centrum.
• In Stip Centrum komen relatief meer mannen (60%) dan vrouwen
(40%).
• In vergelijking met andere Stips komen in Stip Centrum ook meer
ouderen (65+).
• Zo’n 55% van de vragen wordt direct afgehandeld, 15% komt vaker terug.
• In 35% van de vragen moeten de Stippers een doorverwijzing regelen naar bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam, Het Inter-lokaal of
naar de sociaal raadslieden van de gemeente Nijmegen.
Beoordeling
Studenten van de HAN hebben een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van enkele Stips in Nijmegen. Daarbij
kwam Stip Centrum eruit als zeer positief, persoonlijk en gastvrij.
Het zijn precies deze doelstellingen die voor iedere Stipper belangrijk
zijn.
Lex: ‘Wat wij in het rapport Schouder aan schouder als uitgangspunt
namen, wordt steeds duidelijker. Waren wij in het begin nog echt
alleen voor informatie en advies, langzaam maar zeker worden ook
onze andere activiteiten bekend.’
Bärbel: ‘Wij zijn er vooral voor het ontmoeten en verbinden. Tijd voor
de mensen nemen.’
Vrijwilligerspool Stip Centrum
Stip Centrum beschikt over een vrijwilligerspool. Wilt u zich inzetten
voor vrijwilligerswerk? Op donderdagmiddag tussen 12 en 14 uur
kunt u binnenlopen bij het kantoor van Stip. Bärbel Kopetski staat
u te woord, noteert uw wensen en mogelijkheden en probeert zo
goed mogelijk in te gaan op hulpvragen en aanbod.
Openingstijden
De openingstijden van Stip Centrum zijn dinsdag 10.00-12.30 uur,
woensdag 14.00-16.30 uur en donderdag 14.00-16.30 uur. Op de
dinsdagochtend en donderdagmiddag is tevens een publieksvoorlichter van de gemeente aanwezig.

Een beetje historie
Een zeldzame foto aan de rand van het Kronenburgerpark. De tram
is onderweg en slaat rechtsaf. Voor de kijkers linksaf. De tram in
Nijmegen onderhield tot in de jaren vijftig een verbinding met MooiNederland zoals de regio rondom Berg en Dal (zo mooi) heette. Aan
de foto kun je zien dat het maandag/marktdag was (1910). Uit het
Land van Maas en Waal kwamen diverse kleine boeren/tuiniers naar
Nijmegen om hun waren te verhandelen. Handkarren waren (heel
duurzaam) aanwezig in het straatbeeld. De steile (Stikke) Hezelstraat
wachtte nog om vervolgens te eindigen op de Grote Markt.
Daar was het op zo’n dag altijd een drukte van belang. Alle marktwaren werden in die tijd op de grond uitgestald, vaak in manden en
kratten. Echte marktkramen zouden pas veel later in het straatbeeld
verschijnen. Voorlopig werden de bloemkolen, aardappels en fruit direct uit de mand verkocht. Zo biedt een foto als deze direct een kijkje
in de lokale (markt)geschiedenis van onze stad.
We moeten ze koesteren die foto’s. Hoe meer we ze zien, hoe meer we
begrijpen van het heden. De meeste ansichtkaarten komen overigens
uit Nijmeegs centrum, of de aan- en afvoerwegen, kruispunten, pleinen en parken. En vergeet de rivier niet. De Waal met zijn (eeuwenoude) veerverbinding die verdween in de dertiger jaren na de bouw van
de Waalbrug. Een publiekstrekker van jewelste! En wat te denken van
alle hotels die Nijmegen rijk was. In het centrum aan de voormalige
Korenmarkt Hotel Brabants Hof en aan het Keizer Karelplein en het
stationsplein, onder andere Hotel Victoria op de hoek van de huidige
Van Oldenbarneveltstraat.
Laten we trots zijn op de cultuurhistorie hier in Nijmegen. Beter trots
hierop zijn dan in het ‘onbekende vacuüm’ van de toekomst te worden meegezogen. Het verleden heb je en al wat komt dient nog te
worden gemaakt. De toekomst wacht echter. Nijmegen heeft zich
goed ontwikkeld. Begrip voor de lokale geschiedenis is nodig. Het is
de persoonlijke achteruitkijkspiegel van de passie voor deze stad en
haar bewoners.
Waarvan akte!
Vincent Beijk

Tekst: Jaarverslag Stip Centrum, Jack Fila
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STICHTING

Kast in elkaar zetten

Volle kruiwagens

BURGEMEESTER BRULS
OPENT 27 MEI ONZE
STADSTUIN
Op zaterdag 27 mei (10.00–16.00 uur) is het
open dag in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. Om 11.00 uur is de officiële opening
van de nieuwe stadstuin door burgemeester
Bruls. De gehele dag staat in het teken van
de tuin en de activiteiten van ’t Oude Weeshuis.
De tuin ligt er prachtig bij. Op 10 maart was
weer de landelijke NL doet dag van het Oranjefonds. Op een zonovergoten vrijdag hebben

Inplanten

Tuinhuis in elkaar zetten

we met een leuke groep vrijwilligers de eerste
aanzet kunnen geven voor de aanleg van de
moestuin in de stadstuin.
Voordat we met planten en zaaien konden
beginnen, moesten we eerst het een en ander
voorbereiden.
Zo moesten we onder meer de zaaikas, de
broeikas en de oppottafel in elkaar zetten. Een
lastige klus, maar onder leiding van Hennie, de
coördinator van de moestuin, lukte het gelukkig allemaal. Toen alles in elkaar zat, was het
tijd om te gaan planten. Een leuke variatie van
groenten, fruit en kruiden kreeg een plekje in
de moestuin.
Veel aangeplant
Er is heel wat aangeplant in de moestuin: vier

Stichting Benedenstad Nijmegen is
een initiatief van gemeenteraadslid
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.

fruitboompjes (twee keer appel en twee keer
kers) gingen de aarde in. Daarnaast is een
plaats ingeruimd voor diverse soorten kruiden
zoals tijm, salie, rozemarijn, selderij, peterselie,
bonenkruid en bieslook. We hebben vervolgens
ook rodekool, broccoli, bloemkool en prei geplant. In de broeikas staan sla en peterselie. De
moestuin is daarmee al vol. Nu maar hopen op
een lekker zonnetje zodat de gewassen goed
kunnen groeien.
VSB-Fonds
Het VSB-Fonds heeft ervoor gezorgd dat we de
eerste benodigdheden voor de aanleg van de
moestuin konden aanschaffen. Zo konden we
heel wat tuingereedschap en een kruiwagen
kopen. Ook de zaaikas, broeikas en oppottafel
hebben we van het geld kunnen aanschaffen.
Om deze materialen allemaal goed te kunnen
opbergen is een tuinhuis nodig, ook deze is
er gekomen dankzij de donatie van het VSBFonds. De vaste vrijwilligers Hennie, Sjef en
Henk hebben er drie dagen voor nodig gehad
om het bouwwerk in elkaar te zetten. Maar het
resultaat mag er dan ook zijn.
Eettafel en Soepie–doen
De kruiden zijn nu al geschikt om te gebruiken
voor bijvoorbeeld de soepen die gemaakt worden op de dinsdagmiddagen tijdens het Soepie-doen. Ook de eettafel van de donderdag
kan ervan profiteren.
Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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Fotografie: Niek Antonise

Benedenstad en Stadscentrum

Beste bewoner / ondernemer van Nijmegen-Centrum,
Met gepaste trots bieden wij u de voortgangsbrief over het
gebruiks- en beheerplan 2016/2017 aan. Wij zijn vooral trots op
u, de bewoners en ondernemers van onze mooie stad. Velen van
u hebben, soms letterlijk, een steentje bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte. Straten en plantsoenen zijn
opgeknapt en extra groen is toegevoegd, mede door uw betrokkenheid en kennis van uw omgeving. Een groot aantal van
uw initiatieven en wensen is inmiddels gerealiseerd, of staat
gepland. Op het kaartje kunt u zien wat we in 2016 onder
andere samen hebben bereikt.

De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor het
welzijn van bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat deze
openbare ruimte schoon, heel, veilig én toegankelijk is en dat
we daar samen voor zorgen. Het meedenken en meedoen vanuit
bewoners én ondernemers is hierbij van cruciaal belang; u weet
als geen ander wat er in uw omgeving speelt!

Vanzelfsprekend gaan wij in 2017 verder op de ingeslagen weg.
Ook dit jaar is het verbeteren van de toegankelijkheid een
van onze speerpunten en krijgt het project ‘Ruimte voor de
Binnenstad’ een vervolg. In het najaar starten we met ons
nieuwe digitale wijkplatform: mijnwijkplan.nl. Uw wensen en
ideeën proberen wij een plaatsje te geven in onze uitvoeringsplannen. Wij ondersteunen u graag als u zelf, of samen met
medebewoners, iets wilt doen om uw buurt te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Ook hoop ik dat u in 2017 weer met mooie bewonersinitiatieven
komt om uw leefomgeving te verbeteren, waarbij ik u als wijkregisseur openbare ruimte ondersteun.

Jolande Spierings
wijkregisseur openbare ruimte
Nijmegen Centrum en Oost

Ook in 2017 gaan wij weer samen met u aan de slag om het
centrum verder te verbeteren, zodat u zich nog meer thuis voelt!

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte
Ben van Hees
Wethouder Binnenstad

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de
Bel&HerstelApp, via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u ideeën of wensen
voor de openbare ruimte in uw wijk kijk dan op mijnwijkplan.nl. Andere vragen kunt u mailen naar
j.spierings@nijmegen.nl of bel (024) 329 33 50
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www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

twitter.com/NMGNcentrumoost

NijmegenCentrumOost

Centrum
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Mijnwijkplan.nl
Mijnwijkplan.nl is een digitaal
platform over en voor de
openbare ruimte in uw wijk.
Heeft u een goed idee voor uw
buurt of wilt u weten wat er
in uw woonomgeving in de
openbare ruimte speelt?
Kijk op www.mijnwijkplan.nl
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2016:
1
2
3

4
5
6

7

8
9
10

11

12
13

Ontwerp gemaakt voor verbeteren uitstraling Joris Ivensplein.
Geveltuinen Smidstraat en Nonnenstraat aangelegd;
onderhoud door bewoners.
Gebroken tegels vijver Kronenburgerpark vervangen en
participatie-overeenkomst met Stichting Kronenburgerpark
geactualiseerd.
Smetiusstraat en Bloemerstraat opnieuw ingericht;
Bloemenburgerhof afgesloten.
Toegankelijkheid Plein 1944 verbeterd; bestrating vervangen.
Wortelopdruk en zand slechte boomspiegels Waalkade (ter
hoogte van beweegtuin) verwijderd en vervangen door grind.
Boomwortelopdruk Kromme Elleboog verwijderd.
Lindenberghaven: bestaande steiger verplaatst naar
noordzijde, nieuwe steiger gemaakt aan zuidzijde; met name
bedoeld voor historische schepen.
Realisatie stadstuin Wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis, Papengas.
Plantsoen Spinthuisplaats opnieuw ingeplant; onderhoud door
bewoners zelf.
Deel groenstrook St. Thomashof hersteld, (tijdelijke)
fietsklemmen geplaatst en onderzoek naar plaatsing
ondergrondse afvalcontainers gestart.
Riool St. Jorisstraat, gedeelte Mr. Franckenstraat en
parallelweg St. Canisiussingel/Oranjesingel vervangen;
snelfietsroute Waalbrug naar Campus gedeeltelijk aangelegd
(tot en met 1e deel Mr. Franckenstraat).
Voorsorteervak parkeergarage Tweede Walstraat verduidelijkt
en zebrapad Veemarkt ter hoogte van Rode Toren verlengd.
Wortelopdruk trottoirs, parkeerplaatsen in o.a. deel
Staringstraat, Vredestraat, Voerweg, rondom schouwburg

verwijderd en bestrating (deels) hersteld. Op diverse locaties
kapotte rode steentjes en hardstenen tegels vervangen.
14 Voetpad Hunnerpark hersteld en plantvakken Piersonstraat
vergroot en opgeknapt.
15 Asfalt Nassausingel (schouwburgzijde) vervangen.
16 Op diverse locaties fietsenrekken geplaatst, o.a. Mariënburg,
Lage Markt, Bastionstraat, Houthof, onder spoorbrug.
Bovenstaande punten samen met bewoners / ondernemers
gerealiseerd.

Dit gaan we o.a. doen in 2017:
17 Boomwortelopdruk Hoogstraat verwijderen, struikelgevaar
wegnemen. In overleg met belanghebbenden uitvoering in 2017.
18 Wortelopdruk terrassen Waalkade 17 en 19 verwijderen,
verzakkingen herstellen en gedeeltelijk opnieuw bestraten.
19 Herstel rand kunstwerk Labyrinth Waalkade.
20 Wortelopdruk Oranjesingel en St. Canisiussingel en van
Schevichavenstraat (even zijde) verwijderen en trottoir(s)
gedeeltelijk opnieuw bestraten.
21 Straatwerk in middengeleider roadbarriers Ridderstraat
en Ziekerstraat structureel herstellen.
22 Starten met opnieuw inrichten Joris Ivensplein.
Vervolg project ‘Binnenstad, ruimte voor iedereen’:
www2.nijmegen.nl/wonen/_pid/center1/_rp_center1_
elementId/1_1710564
Najaar 2017: starten met digitaal platform: mijnwijkplan.nl
Ondersteunen bij bewonersinitiatieven in de openbare ruimte.
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www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

twitter.com/NMGNcentrumoost

NijmegenCentrumOost
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VALKHOFKWARTIER
IN DE LENTE

Lindenberghaven

Terwijl museum De Bastei steeds meer
zijn definitieve vorm krijgt (overigens de
moeite waard om eens even te kijken naar
de vorderingen vanaf het uitzichtpunt bij
de Nicolaaskapel), de Donjon weer volop
in het nieuws is en het hele Valkhofpark
gerevitaliseerd wordt, zijn er deze lente
een paar boeiende exposities in Museum
Het Valkhof en is de Nicolaaskapel weer
open voor het publiek.

advertentie
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In Museum Het Valkhof is het Romeinen
Sweek van 29 april tot en met 7 mei. Er zijn
in vier zalen topstukken uit de collectie over
de Nijmeegse cultuurgeschiedenis te zien.
En er is Kunstwerk zoekt Vriend, waarin de
Vrienden van het Museum is gevraagd een
kunstwerk uit het depot te combineren met
een van de veertig moderne kunstwerken
in het museum. Bovendien is een
Gelderlanderzaal ingericht: de lievelingen
van de lezers van De Gelderlander gekozen
uit 120 objecten uit het depot.
In de avond is het dan weer te doen
in cultureel centrum De Lindenberg
voor theater, muziek en exposities.
Tussendoor is het natuurlijk ook goed
toeven in de vele horecagelegenheden
rond het Valkhofkwartier. Dit jaar onder
meer nog eens versterkt met een nieuw
visrestaurant. Dus een nog ruimere keuze
in specialiteiten op een paar honderd
meter.
Het Valkhofpark biedt deze lente ruimte
aan de Dag van het Levenslied op 14
mei en Nijmegen Klinkt op 11 juni. Het

Bevrijdingsfestival heeft weer heerlijke
muziek in het Hunnerpark op 5 mei. Aan
de Waal in de Lindenberghaven liggen
nu historische schepen en is er zelfs de
mogelijkheid op sommige schepen te
overnachten of gezellig te tafelen. Dus
weer een seizoen om de hele dag tot in de
late uurtjes op en rond het Valkhofkwartier
te dwalen. Je verveelt je gegarandeerd
geen moment.
En als dat nog niet genoeg is deze lente
kun je op 12 mei tussen 17 en 22 uur nog
eens de wielrenners aanmoedigen, die
deelnemen aan de Ronde van Nijmegen.
Zie ze zwoegen tegen de Voerweg op.
Tekst: Rob van Bruggen Foto: Gerie Sandmann

BEWONERSPLATFORM

CENTRUM NIJMEGEN

deze lijst is snel te zien wie we voor welke
vragen kunnen benaderen.
Wilt u de notulen van het overleg ontvangen? Of heeft u ideeën, suggesties voor het
Bewonersplatform? Mail naar bewonersnijmegencentrum@gmail.com.
5 punten voor de Raad
Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het bewonersplatform wil daar
graag een actieve rol in spelen en de gemeenteraadsleden vijf onderwerpen meegeven die de bewoners van het centrum
en de Benedenstad belangrijk vinden.
We hebben een Facebookgroep aangemaakt: ‘Bewoners Nijmegen Centrum’.
Op deze pagina staat vanaf 24 april een
poll om te ‘stemmen’ op onderwerpen
die al eerder door anderen zijn ingevuld.
Wie wil, kan ook zelf nieuwe onderwerpen
aangeven. In de loop van de komende tijd
komen we zo tot een top-5.

Bloemerstraat

WAT HEBBEN WE
BESPROKEN IN HET
BEWONERSOVERLEG?
We hadden weer een goed gevulde agenda
voor het eerste bewonersoverleg van dit
jaar. En we zijn ook altijd weer blij dat er
naast de bewoners uit het stadscentrum en
de Benedenstad ook vertegenwoordigers
van de gemeente (wijkmanager) en de politie (wijkagent) aanwezig zijn. Dit keer hadden we bovendien opbouwwerker Maarten
Bevers te gast.
Maarten werkt sinds kort bij Tandem
Welzijnsorganisatie. Hij vertelde dat hij op
zoek is naar initiatieven in en voor de wijk om
kennis te kunnen maken. Dat sluit goed aan
op de wens van het Bewonersplatform, want
wij zijn op zoek naar verschillende manieren
waarop we meer verbinding met de bewoners van het centrum en de Benedenstad
kunnen krijgen. We hebben besloten hiervoor een werkgroep in te richten waarbij
Maarten zich ook direct heeft aangesloten.
Evenementen
Een ander onderwerp waarover veel te zeggen viel, was ‘evenementen in de binnenstad’.

Het evenementenbeleid van de gemeente
past niet goed meer bij de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren. Bewoners hebben
veel behoefte aan coördinatie van de verschillende evenementen. Er moeten meer
grenzen gesteld worden aan het aantal evenementen en de grootte en invulling ervan.
Ook is betere controle nodig op het naleven
van de afspraken.
Als voorbeeld gaf een van de bewoners
van Plein1944 aan dat er bijna iedere week
wel een evenement is op het plein is. Ook
op doordeweekse dagen. Dit verschilt van
een commerciële promotieactiviteit (met
geluidsversterking) tot een evenement zonder geluidsversterking waar bijvoorbeeld
het Sambafestival onder valt. Maar zonder kwalitatieve evenementen geen bruisende stad, dus blijven we ook goed aangehaakt bij Summer Capital en Stichting
Vierdaagsefeesten.
Bloemerstraat
Daarnaast zijn er in het bewonersoverleg natuurlijk ook wat zorgen gedeeld. Zo is door
de herinrichting van de Bloemerstraat een
gevaarlijke situatie rondom de bushaltes ontstaan. De gemeente evalueert de verkeerssituatie in de Bloemerstraat in april.
Wijkmanager Marjo van Ginneken stelt een
nieuwe bellijst samen voor de bewoners. Op

Gaat u mee naar het stadhuis als Gast van
de Raad?
Binnenkort gaan we als bewoners van
het stadscentrum en de Benedenstad
een woensdagavond op bezoek in het
stadhuis als Gast van de Raad. We worden ontvangen door een raadslid en een
griffiemedewerker. Zij vertellen over de
Nijmeegse gemeentepolitiek en leggen uit
wat raadsleden voor ons kunnen betekenen. Ook horen we wat er die avond op
de politieke agenda staat. De ontvangst is
om 16.30 uur.
Na de verhalen eten we een broodje en
vanaf 18.00 uur volgen we de diverse
besprekingen van de gemeenteraad. De
datum staat nog niet vast. Laat het svp
uiterlijk 10 mei aan het Bewonersplatform
weten als u interesse hebt: bewonersnijmegencentrum@gmail.com. Deelname is
kosteloos.
Like de Facebookpagina Bewoners
Platform Nijmegen Centrum
Het
Bewoners
Platform
Nijmegen
Centrum zet regelmatig iets op haar eigen Facebookpagina. Het gaat om eigen
mededelingen en om nieuwsberichten
die we vinden over ons stadscentrum en
de Benedenstad. Zoek op ‘BPNC’ om de
Facebookpagina te vinden.

Tekst: Dagmar Smit en Lucy Holl Foto: Gerie Sandmann
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VOORJAAR IN CENTRUM NIJMEGEN
WAT
IS ER TE
DOEN?

27 APRIL

KONINGSDAG EN –NACHT

5 MEI

BEVRIJDINGSFESTIVALS

12 MEI

RUSH HOUR, WIELERSPEKTAKEL

25 T/M 28 MEI FOODTRUCKFESTIVAL TREK,

HUNNERPARK
25 T/M 28 MEI SPLASH YOUR CITY,

VEERPOORTTRAPPEN
11 JUNI

NIJMEGEN KLINKT!

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
HUIS VOOR DE BINNENSTAD

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om Vriend van
Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen.
Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op
onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse
Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huis-aanhuis 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.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T 06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

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

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

Mr. Jack’s
MR. JACK’S
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacksnijmegen.nl

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

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

Boutje van Woutje

De ENIGE Doe-Het-Zelf
zaak in het centrum
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

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

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

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

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

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

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

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

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