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Stieltjesstraat

DE STRAAT VAN
DE WEEK
Stieltjesstraat
In 1882 besloot de gemeenteraad dat de Parkstraat - niet te
verwarren met de Parkweg - voortaan Stieltjesstraat zou heten,
vernoemd naar Thomas Johannes Stieltjes. Hij leefde van 1819
tot 1878, was militair, waterstaatkundig ingenieur en kamerlid
voor de liberalen. Geboren in Leuven groeide hij op in Nijmegen.
Vroeger liep de Stieltjesstraat van de Kronenburgersingel tot de
Nieuwe Marktstraat. Daar lag vroeger een grote kuil, waarin tot
1957 de gasfabriek stond. Na de sloop van gasfabriek kwam hier
in 1964 het postkantoor, nu Doornroosje, in 1966 de ingang van
de stationstunnel en in 1998 het politiebureau. Daar is de kuil,
die verder dichtgegooid werd, nog het meest zichtbaar. De Stieltjesstraat werd in 1961 doorgetrokken tot de Spoorstraat en het
Stationsplein.

Joop Lampe

Aan de even rechterkant zijn de nummers 12 tot en met 32 gemeentelijke monumenten. Ze worden bijna allemaal bewoond door studenten.
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Mariken ging op bezoek bij Joop Lampe op nummer 4. Joop is 68 jaar
en woont sinds 1973 aan de Stieltjesstraat.
‘Ik kom oorspronkelijk uit Valkenburg’, begint Joop, ‘maar mijn
grootvader had met zijn broer pakweg een eeuw geleden al een
kledingzaak op de Grote Markt. Dat hebben ze later overgedaan aan
C & A. Ikzelf ben in 1968 naar Nijmegen verhuisd om er rechten te
gaan studeren. Het waren roerige jaren op de universiteit. Ik deed ook
aan bezettingsacties mee en dat werd me door de studentenvereniging
waar ik toen bij zat niet in dank afgenomen. Het was op de rechtenfaculteit not done om je daarmee in te laten.’

Hypotheek

Enkele jaren later was Joop voorzitter van studentenvereniging Dynamene, die een beetje leek op Diogenes, óók een studentensoos die af
wilde rekenen met de traditionele disputen. Dynamene organiseerde
optredens in het Tussenhuis aan de Sint Annastraat met Rob Hoecke,
Hans Dulfer, Big Bill en Pierre Courbois.
Zijn ouders verruilden Limburg ook voor Nijmegen en kochten in
1970 een pand aan de Stieltjesstraat. Veel plezier hebben ze daar niet
van gehad, want ze overleden één jaar later vrij kort na elkaar. ‘Daar

was ik behoorlijk door van slag’, gaat Joop verder, ‘ze waren allebei
ergens in de zestig, dus niet echt oud. In 1973 heb ik het huis met een
flinke hypotheek gekocht. De rente stond belachelijk hoog, ruim elf
procent, om die op te kunnen brengen verhuurde ik drie kamers.’

Studio

Zelf had Joop de benedenkamer en een kleine slaapkamer op de eerste
verdieping, die hij deelde met Josette. Hij had Josette leren kennen tijdens de introductie en ze trouwden drie jaar later om toen in aanmerking te kunnen komen voor een etagewoning in de Vondelstraat.
Joop: ‘Tot 1983 toen we kinderen kregen, hebben we in de Stieltjesstraat kamerhuurders gehad. In 1985 ben ik afgestudeerd. Ik heb er
lang over gedaan, dat kon toen nog. Niet dat ik veel stil heb gezeten
hoor. Ik reed met een diaserie over anticonceptie het hele land door
om artsen en universiteiten bij te scholen en was geluidsman bij soortgelijke projecten. Mijn huiskamer leek wel een studio soms.’

Bomen

In de 44 jaar dat Joop nu aan de Stieltjesstraat woont, heeft hij veel
zien veranderen. Het postkantoor werd Doornroosje, het politiebureau
kwam er, de fietsbrug en in 1992 werden er aan de oneven kant 148
appartementen neergezet. Daar is veel voor verdwenen. Joop: ‘Om
te beginnen prachtige bomen. In de plannen stond dat die beuken
gehandhaafd zouden blijven, maar ze zijn zonder vergunning omgezaagd. Ik ken nauwelijks mensen die in de appartementen wonen.
Senioren en veel starters, vermoed ik.’
Als doekje voor het bloeden plaatste de gemeente een kunstwerk van
Dicky Brand, waarbij de kunstenares zich liet inspireren door het protest dat destijds ontstond tegen het rooien van een serie oude bomen
aan de Kronenburgersingel en Stieltjesstraat. Het kunstwerk stelt een
deel van zo’n gekapte boom voor met een stervormige kroon.

Joop Lampe woont sinds 1973 aan de Stieltjesstraat

H.B.S.

Ook de openbare lagere school ging ondanks vele protesten in 1989
tegen de vlakte. Van 1892 tot 1970 heette het de Willibrordusschool,
daarna werd het een MEAO en de laatste jaren had de RussischByzantijnse Gemeenschap er een ruimte en een groep kunstenaars.
Nog monumentaler was het pand van de H.B.S. op de hoek met de
Kronenburgersingel, in 1899 gebouwd. Joop: ‘De laatste jaren zaten er
krakers in en het verhaal gaat dat onvoorzichtig koken de oorzaak van
de brand was in 1981.’

Sekssauna

Joop moest regelmatig voor zijn woongenot in actie komen. ‘Dat
begon midden jaren tachtig al. Een stukje verder op nummer 22 of
daaromheen zou een sekssauna komen. Dat moet je niet willen in een
straat als deze, dus diende ik een bezwaar in bij de Raad van State.
Even later belden er een paar mannen aan die me beleefd verzochten
om het bezwaar in trekken. Nou nee, zei ik, en hun antwoord was dat
ze vrienden hadden die daar niet blij mee zouden zijn. Een week later
ging er een stoeptegel door de voorruit van het huis. Dan schrik je
wel. De politie kende die lui, echt penoze en vuurwapengevaarlijk. In
overleg met Hermsen, die was toen burgemeester, afgesproken dat de
vergunning voor de sekssauna geweigerd zou worden en de gemeente
daarbij zou vergeten te vermelden, dat ze tegen dit besluit in beroep
konden gaan. Een paar maanden later liep ik ‘s avonds laat hier door
de straat en kwam ik één van die lui tegen, die me eerder bedreigd
had. Gelukkig herkende hij me niet, maar even kneep ik ‘m wel.’

Heroïnekantine

Stieltjesstraat

‘In de jaren tachtig is er ook vaak ingebroken. Wel tien keer. Het leek
wel of ze een voorkeur hadden voor dit huis. Waarschijnlijk waren het
junks, want ze kropen door gaten waar een normaal mens niet doorheen kan, zo mager. Er is nooit veel van waarde verdwenen, het was
vooral braakschade. Ik was er niet bang van, maar de kinderen wel
en dat maakt toch primitieve krachten in je los. Voor mijn werk zat ik
toen vaak in België en heel even heb ik zelfs overwogen een vuurwapen aan te schaffen, want je kinderen wil je kost wat kost beschermen.
Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Zoiets biedt maar schijnveiligheid,
net zoals het politiebureau hier tegenover. Tegen diefstal is nu alles al >>
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>> lang goed beveiligd en hebben we al bijna dertig jaar nergens last van
gehad.’
‘Begin jaren negentig had de gemeente besloten dat er een opvangplek
voor de heroïnehoertjes moest komen. Daar zouden ze naar de wc
kunnen, douchen, koffie drinken, spuiten omwisselen, een heroïnekantine, zó noemde ík het. Prima natuurlijk, maar liever niet bij mij
pal aan de overkant. Er was een hoorzitting hierover op het gemeentehuis, toen die kantine er al een paar maanden stond. Ed d’Hondt was
toen burgemeester. Ik heb toen de politie en de gemeente tegen elkaar
uitgespeeld. Hoe kun je aan de ene kant een tippelverbod uitvaardigen,
maar ondertussen wel zo’n heroïnekantine neerzetten? Twee weken
later was de kantine verdwenen.’

Tippelverbod

‘Dat tippelverbod is lange tijd niet gehandhaafd. Niet dat ik enige last
van de dames heb gehad hoor. Ze belden wel eens aan om geld te wisselen. Een van die hoertjes die ooit bij me op de stoep stond daarvoor,
werd een paar weken later opgevist uit de Waal. Dat maakte wel
indruk toen ik daar achter kwam. Zo stond er ook een keer een man
voor deur, die net daarvoor geript was door een hoertje die hij een lift
had gegeven. Zijn portemonnee met 8.000 gulden en zijn autosleutels
was-ie kwijt. Ik heb die man ‘s nachts nog naar zijn huis in Millingen
gebracht. Echt vervelend werd het pas toen de souteneurs zich op het
trottoir gingen posteren. De kinderen waren daar bang van. Na 1992
en veel gedoe met gemeente en politie over de ontstane situatie, is
men het tippelverbod gaan handhaven en werden de dames richting
Hezelpoort gedreven en kwam er ook een hek in de Nieuwe Marktstraat.’

Ien Dales

Een paar maanden geleden werd bekend dat het politiebureau na twintig jaar alweer verdwijnt uit de Stieltjesstraat. Twee jaar geleden kwam
het belastingkantoor leeg te staan. Daar werden begin dit jaar de eerste
vluchtelingen opgenomen. Joop: ‘Ik was er snel van overtuigd dat het

COA

hiervoor gebruikt zou worden. Ik was bij de inspraakavond hierover
die heel rustig verliep. Het maakt me echt niets uit. Ik merk er weinig
van. Ik heb toen wel ervoor gepleit, dat die mensen wat zakgeld zouden krijgen. Een beetje armslag heeft iedereen nodig.’
‘Och, er mag van mij best wel wat reuring in de straat zijn. Dat weet je
wanneer je in het centrum woont. Ik heb daarom nooit overwogen te
verhuizen, maar ik kom wel op voor mijn rechten als de relatieve rust
onmogelijk wordt gemaakt. Zo ging ik ook naar de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente om toentertijd bij Ien Dales voor de Stieltjesstraat
op te komen, omdat er geen andere mogelijkheid was. We vonden en
vinden het hier nog altijd fantastisch om te wonen. Maar een paar honderd meter verder en ik heb vanaf de fietsbrug een geweldig uitzicht.
Dat nieuwe watergebeuren is ontzettend mooi geworden. Ik mag er
graag wandelen.’

AZC

Mariken liet zich ook informeren door het AZC over de huidige stand
van zaken aan Stieltjesstraat 2. Er is ruimte voor 300 bewoners. Het
pand biedt nu plaats aan 271 mensen van wie 115 kinderen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft vijf verdiepingen van
het gebouw in gebruik. Hierin zijn naast woon-/slaapvertrekken, ook
een recreatieruimte, leslokalen, spreekkamers voor Vluchtelingenwerk
Nederland (VWN) en een gezondheidscentrum ingericht. De kinderen
van 4 tot 12 jaar gaan naar de basisschool; kinderen van 12 tot 18 jaar
naar de internationale schakelklas.
In het asielzoekerscentrum organiseren verschillende vrijwilligersorganisaties activiteiten voor de bewoners zoals taalles, voorlezen, dansen of sportactiviteiten of knutselen voor de kinderen. Op 1 december
kregen de bewoners van het AZC nieuwe buren. Op de bovenste
verdiepingen van het gebouw is door woningbouwverenging Socius
Wonen woonruimte gecreëerd voor 51 jongeren in de leeftijd tussen 18
en 35 jaar. Het COA heeft deze verdiepingen niet in gebruik, terwijl
veel jongeren op zoek zijn naar woonruimte. Voor de integratie van de
asielzoekers is contact met Nederlanders belangrijk. Door samen in
een gebouw te wonen komen de bewoners makkelijk in contact met
elkaar. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Overigens is het niet voor het eerst dat de Stieltjesstraat onderdak
verleent aan asielzoekers. In 1918 werden vluchtelingen uit NoordFrankrijk opgenomen en ondergebracht in een schoolgebouw aan de
straat.

Op 1 december kregen de bewoners van het AZC nieuwe bovenburen
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Tekst: Michiel van de Loo met dank aan Rob Essers
Foto’s: Gerie Sandmann en het COA

Een van die evenementen is ‘Met andere
woorden…’ Op dinsdag om de week is
er een ontmoeting om te schrijven, want
iedereen heeft het in zich om woorden op
papier te zetten over iets moois, iets leuks
of iets dat je bezighoudt. Met andere woorden… geeft je de inspiratie om te schrijven
over gebeurtenissen in je leven. Een verhaal, een gedicht, een brief, of zomaar iets,
wat je het beste ligt, kan je soms helpen
om iets van een andere kant te bekijken
of om verder te komen. Kijk voor andere
activiteiten en meer informatie over ons
programma op
www.openslowcafe.nl/events.

We ontmoeten je graag!

Zwanie van Wijland (links) en een gast

Ontmoeten in OPEN Slowcafé
In de Lange Hezelstraat bevindt zich het
OPEN Slowcafé. Het is een plek van onthaasting, ontmoeting en levenskunst. Onder het genot van een drankje en een hapje
kun je het gesprek aangaan met elkaar of
met een van de gastheren en -vrouwen die
er rondlopen. Want echte aandacht, is dat
er niet veel te weinig tegenwoordig?
We leven in een snelle wereld, je agenda
is vol, je praat niet maar appt en je bent
permanent online, zelfs je lunch heet vaak
‘fastfood’. Zwanie is een van de gastvrouwen.
Op woensdag in december is ze beschikbaar
om ‘eens lekker tegen te mopperen’. ‘Want
december is voor iedereen wat anders’, vertelt ze met haar bekende flair. ‘Wintermaand,
feestmaand, donkere maand, kerstmaand.
Maar niet iedereen heeft in december iets te
vieren.’ Daarom neemt ze als vrijwilliger van
OPEN iedere woensdag in december de tijd
om met mensen in gesprek te gaan. ‘Misschien wordt wat voor jou donker is, toch net
wat lichter.’
Door de inrichting van het café, de keuze
van producten en de houding van de medewerkers willen we een omgeving scheppen
waar jij even tot jezelf kunt komen. Waar je
een waardevolle ontmoeting, een verdiepend
gesprek met anderen of jezelf kunt hebben
of een evenement, gericht op inspiratie en
levenskunst, bezoekt.

10%

Op vertoon van deze bon
krijg je 10 % korting
op je rekening in
december 2017
en januari 2018

Je kunt in OPEN Slowcafé ook je eigen
activiteiten organiseren, als het maar met
verbinding tussen mensen en met levenskunst te maken heeft. Dat kan overdag en
’s avonds. Zo heeft er iemand het idee om
een leesclub te beginnen of een organisatie behoefte aan een kerstdiner met net
even wat meer diepgang. Van alles kan, en
op maat. Kom langs of neem even contact
op via
info@openslowcafe.nl.

Informatie Zorgcafé Nijmegen
‘Gezellig Nijmegen’ is een sociale huiskamer waar verschillende culturen samenkomen. Men kan andere
mensen ontmoeten, deelnemen aan spelletjes zoals schaken, tafeltennis of sjoelen. Tevens kan men
informatie krijgen over activiteiten in en rond Nijmegen. Iedereen is welkom!
Openingstijden:
Maandag/dinsdag van 10 tot 17uur
Woensdag/Donderdag/Vrijdag van 13 tot 17uur
Drie middagen per week zijn in deze ontmoetingsruimte vrijwilligers van Het Zorgcafé aanwezig. Het Zorgcafé is
een plek waar asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerde migranten terechtkunnen voor een praatje,
met vragen of problemen over hun eigen gezondheid (of die van een familielid) of over de gezondheidszorg. Met
een kop koffie of thee zullen professionele vrijwilligers met behulp van tolken luisteren naar hun vraag of verhaal.
Daarnaast geven ze informatie en advies over gezondheidszorg in Nederland en indien nodig begeleiden ze in
het bezoeken van een hulpverlener of een ziekenhuis.
Er zijn vrijwilligers die de volgende talen kunnen spreken: Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Tigrinya.
Locatie Gezellig Nijmegen - Facebook Gezellig Nijmegen
Ganzenheuvel 56

Dus als er in deze donkere maanden licht
brandt op de Lange Hezelstraat 39, loop dan
gerust even binnen. We ontmoeten je graag.

6511 WD Nijmegen

Tekst: Christien Mallon Foto’s: Gerie Sandmann

Tekst: Anita Jeukens en Alice Pleiter

Het Zorgcafé is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13 tot 17 uur.
E-mail: zorgcafe.nijmegen@gmail.com.
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Opgroeien in
Nijmegen-Centrum


Op welke school zitten jullie?
Dylan zit al in groep 8 van de Petrus
Canisiusschool bij meester Chris en
juffrouw Vanessa en Quinten in groep 3 bij
juffrouw Karin en Maaike. Allebei vinden
ze het fijn op school en heel leuk. Mama
Linda heeft ook op deze school gezeten.
De meeste kinderen komen nu uit het
Waterkwartier, dus zijn er weinig vriendjes
uit de buurt om mee buiten te spelen. Dylan
zit in zijn laatste jaar en gaat hierna naar de
Helicon school.

Dylan (11) 					Quinten (6)
Uw vaste reporter van deze rubriek en de fotograaf gaan deze keer op bezoek bij twee
broers, die doordeweeks steevast bij opa en oma verblijven in de Benedenstad. Opa
Toon is aanwezig en oma Lia en mama Linda en natuurlijk de jongste generatie.
Wij stellen u voor aan Dylan Nijhof en Quinten Nijhof

Waar zijn jullie geboren?
Dylan en Quinten: Dylan van 11 jaar en Quinten van 6 jaar zijn allebei geboren in het
ziekenhuis.

Hoe vind je het in Nijmegen-Centrum?
Dylan en Quinten: Wij wonen eigenlijk in Neerbosch-Oost, maar we zijn doordeweeks altijd bij opa
en oma Christ, die aan de Lange Brouwerstraat wonen. Dit is ons eerste huisje van maandag tot
en met vrijdag en ons tweede huisje in het weekend of andersom. Allebei vinden ze het geweldig
bij opa en oma, niet in de laatste plaats omdat opa altijd geintjes maakt. Hij deinst er niet voor
terug om de clown uit te hangen en voor spook te spelen. Ze hebben hun eigen speelhoek in het
huis en een geweldige speeltuin achter het huis aan de Vinkengas.

Met wie wonen jullie in je eigen huis?
Dylan en Quinten: Met onze vader Peter en mama Linda en de papagaai Jacco. Jacco is nu
het enige huisdier nog, want eerst hadden we een konijn, vijf vissen en twee hamsters. De
hamsters is lang geleden. Bij opa en oma staat ook nog een aquarium, maar daar zit een
kannibalistische vis in, die de andere vissen opjaagt en eraan knabbelt. Opa gaat daar iets
aan doen.
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	 Jullie zijn broers met een verschil van 5 		
jaar. Merken jullie dat en hoe is het met je
broer samen?
Allebei: Ze vinden het allebei heel erg fijn
met elkaar. Quinten noemt zijn broer zelfs
zijn beste vriend. Samen hebben ze nooit
ruzie en mama Linda beaamt dit. Ze spelen
samen op de Playstation. Thuis hebben ze
een hele speelzolder en bij de grootouders
een speelhoek. Ook spelen ze vaak Wii op
zolder. De broers zijn ook vaak buiten aan
de gang.
	 Wat zijn jullie hobby’s?
Dylan: Ik doe aan taekwondo en ga vaak
vissen met mijn vader. Quinten doet aan
hiphop dansen en bouncen. Bouncen is
dansen op de trampoline. De moves die je
leert bij hiphop kan je ook gebruiken bij het
bouncen, dus dat is dubbel plezier en het
vult elkaar goed aan. Bouncen en hiphop
kan je doen bij de Honig. Beide broers
hebben dus heel verschillende interesses.
Quinten heeft het flitsende kapsel wat hoort
bij de hipsters van tegenwoordig. Dylan is
een jongen van de gestampte pot. Yin en
Yang trekken elkaar aan.
	 Hebben jullie ook hartsvrienden?
Dylan kan met de hele klas goed
opschieten en beschouwt iedereen als een
vriend, inclusief opa en Quinten. Bij Quinten
zijn Cees en Mats favoriet.

	 Waar worden jullie heel blij van?
Allebei: Geintjes uithalen met opa. Slapen bij opa en oma is ook iets waar ze heel erg
blij van worden. Niet in de laatste plaats omdat er dan opgebleven mag worden tot
negen uur en soms zelfs half tien. Quinten wordt bovendien vrolijk van cadeautjes.
	 Wat is jullie favoriete vakantieland?
Allebei: De pretparken staan toch wel bovenaan. Met stip op nummer 1 Disney Parijs,
want daar zijn ze in de herfstvakantie nog geweest en dat ligt volgens mama nog vers
in het geheugen. Ook zijn ze naar Legoland geweest in Denemarken. Wintersport
is ook leuk, maar voor Dylan geldt dan alleen de sneeuw want skiën vindt hij maar
niks. Quinten houdt wel van alle pretparken, maar is niet zo dol op alles wat over de
kop gaat. Achtbanen zijn aan hem niet besteed. Eigenlijk geldt voor Dylan dat hij het
meeste houdt van dierentuinen. Daarom kijkt hij veel series over dieren en Natuur op
2. Ook Zoo Tycoon spelen op de spelcomputer hoort bij deze liefde voor dierentuinen.
Opa zegt dan ook dat alle dierentuinen in Nederland al wel bezocht zijn.

Qader Shafiq

De vluchteling
en de lichtinval

Redactie: Het was een heerlijke ontmoeting met twee open kerels uit een warm nestje
van drie generaties. Opa en oma zijn bij de huidige jonge generatie een belangrijke spil
in hun leven. De ouders moeten het verdienen en de pensionado’s voeden deels op.
Leuk om te zien hoe kinderen zo dol kunnen zijn op grootouders en fijn als je zo kan
opgroeien, terwijl je vader en moeder met een gerust hart kunnen werken en de kost
verdienen. Het was weer gezellig!.

Als ik wakker word zonder dat de wekker
afgaat, heb ik een heerlijk gevoel: weer een vrije
zaterdag. Anders dan gewoonlijk heb ik de radio
niet aangezet. Ook niet naar Twitter en Facebook
gekeken. Liggend op bed, onder de warme
deken luister ik naar het geluid van de regen.
Toch maar even op mijn telefoon naar buienradar
gekeken: over een uur zou de regen ophouden.
Dan ga ik met de hond naar de Hatertse Vennen.
Mijn gedachten brachten mij naar de jongste
jaren van mijn leven. De mooiste tijd waar ik door
mijn dierbaren omringd was. Het paradijs waar
sprookjes over verteld werden, leek ontzettend
veel op de omgeving waarin ik toen leefde.
De warmte van de deken met warme
herinneringen aan het vergane leven wilde
ik langer vasthouden. Maar het werd steeds
kouder. Ik wist niet waar de meeste mensen uit
mijn eerste leven nu zijn. Ik gooide de deken
weg en stond op.
De regen was opgehouden, de hemel klaarde
op. We namen de weg van Staddijk die door de
herfstbladeren in een mooi tapijt veranderd was.
Mijn vriend Jazz, die net als ik gek is op de geur
van de herfst, bleef maar kwispelen. Niet alle
bomen waren geel en kalend. Er stonden ook
nog bomen vol groene bladeren. Net als vogels
die zongen, genoot ik van de lichtinval in het bos.
Ik wilde deze schoonheid met iemand delen.
Met mijn moeder. Zou zij, die de hele week de
moordende explosies gehoord heeft, zich dit
kunnen voorstellen?
Ik belde mijn moeder in Kabul: ‘Mama, ik
maakte me zorgen om jou. Hoe gaat het met
je?’ Ze hoorde de stilte van het Nederlandse
bos waarin alleen de stappen van haar zoon
op goudkleurige bladeren te horen waren. De
moeders van Kabul hebben liever verre zonen
elders dan in het onleven daar. Net als altijd, bad
mijn moeder voor vrede in Nederland. Even later
stuurde zij mij foto’s om mij gerust te stellen dat
Kabul niet alleen naar bloed en kruit geurt. Er
bloeien ook nog bloemen. In haar tuin. De tuin
die mij roept. De tuin waar de hoop op vrede
gewaarborgd is.

Tekst: Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandman

Qader Shafiq
Foto: Jacqueline van den Boom

	 Als jullie veel geld hadden, wat zouden jullie daarmee willen doen?
Dylan zou een villa kopen, waarin op zijn minst ook een ruime vleugel gereserveerd
zou worden voor opa en oma of een huis in de tuin. Quinten knikt ijverig van ja bij dit
idee.
	 Wat is je lievelingseten?
Dylan: Pizzaaaaaaaaaaaaaa! En dan de meest eenvoudige volgens mama…de
Margarita. Quinten kan je ook wel wakker maken voor een pizzaatje, maar vissticks en
pannenkoeken gaan er ook wel in. Beide heren zijn geen vleeseters zoals een echte
carnivoor. Is trendy tegenwoordig mannen, dus helemaal hot.
	 Wat willen jullie later worden?
Dylan: Het wordt in elk geval de richting uit van dierenverzorger of archeoloog.
Het liefst natuurlijk misschien wel directeur van een dierentuin. Quinten houdt het
voorlopig op You-Tube’er of een beroemde danser.
	 Wat is jullie grootste droom?
Dylan: Een eigen dierentuin zou heel mooi zijn. Om dat te bereiken kan hij gaan
trouwen met de dochter van een directeur is het plan. Pas op lezers… de nieuwe
Freek Vonk komt eraan. Voor Quinten is zijn grootste droom nu nog om een heel
goede danser te worden. Misschien aanmelden voor een televisieprogramma. Dat is
een eerste stap.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. In een serie bespreekt de redactie met de lijsttrekkers van de politieke partijen
wat zij voor Nijmegen-Centrum hebben bereikt en willen bereiken. In dit nummer April Ranshuijsen van GroenLinks en Tobias van Elferen van D66.

April Ranshuijsen, GroenLinks
‘Uitgaan van vertrouwen in mensen’

van een stadspas. En veel meer uitgaan van
vertrouwen in mensen. Ervoor zorgen dat de
mensen het beste uit zichzelf en uit elkaar
kunnen halen. Als je ondersteuning nodig
hebt, bijvoorbeeld om werk te vinden, die
ook geven op een positieve en stimulerende
manier. Lokaal ondersteunen we mensen bij
re-integratie. Geef mensen daarbij meer eigen
regie, maatwerk én verantwoordelijkheid.’

Schoon

‘Ons tweede kernthema is blijven doorbouwen
aan een schone en gezonde stad, bijvoorbeeld door schoon vervoer en veilige en prettige fiets- en looproutes. We willen schone
energie.’ Portaal gaat in Meijhorst 132 woningen renoveren. Het resultaat wordt dat alle
huizen gasloos en energiezuinig zijn. April:
‘Dat is echt hét voorbeeld. We moeten plannen hoe we wijk voor wijk duurzaam kunnen
maken.’

Wonen

‘Wij willen dat er voldoende woningen voor
starters, studenten en mensen met een laag
inkomen zijn’, vervolgt April, ‘dus vooral sociale woningbouw. Dat is een fundamenteel verschil met veel andere partijen. Die willen subsidie geven om te bouwen voor huurwoningen
die duurder zijn dan 700 euro per maand. Wij
willen bij nieuwbouw gemengd bouwen, zodat
er een gemengde wijk ontstaat. Dat kun je
samen met woningbouwcorporaties doen.’

Bereikbaarheid binnenstad

April: ‘De Graafseweg moet een lokale weg
worden met een lagere snelheid, veiliger voor
fietsers. De binnenstad moet goed bereikbaar
blijven met het openbaar vervoer. De grote
bus moet wel weg uit de Burchtstraat. Die
straat kan dan veel sfeervoller worden. De
flexbusjes van Breng kunnen een aanvulling
zijn. Maar ze moeten dan wel voor iedereen
betaalbaar zijn.’

Festivals en dergelijke

April Ranshuijsen

April Ranshuijsen zit nu vier jaar in de
gemeenteraad. Ze woont negentien jaar in
Bottendaal en is de nieuwe lijsttrekker van
GroenLinks.
‘Wij hebben drie kernthema’s’, vertelt April.
‘Mijn primaire drijfveer is naast mensen staan,
investeren in mensen zodat ze zichzelf kun10

nen ontwikkelen. De zorg moet betaalbaar
blijven. Daar kunnen we lokaal wat aan doen
door het eigen risico te verlagen van 380 euro
naar bijvoorbeeld 72 euro door een collectieve verzekering. We willen dat alle kinderen
aan sport en culturele activiteiten kunnen
meedoen, ook als je ouders weinig geld hebben. Dat kan bijvoorbeeld door invoering

‘We willen vooral inzetten op een schone,
groene en prettige binnenstad. Maar prettig
betekent ook: waar ligt de balans? Het moet
voor iederéén prettig zijn. Niet alleen voor
ondernemers en dagjesmensen, ook voor
bewoners. Veel activiteiten kunnen ook op
andere plekken. Niet alles hoeft in de binnenstad. We willen een binnenstad waar mensen
willen wonen en komen. We moeten overlast
aanpakken. En terughoudend zijn in de verkoop van sociale huurwoningen, zeker in de
binnenstad.’
Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom

Tobias van Elferen, D66

‘De overheid mag niet aan de kant blijven staan’
de bewoners. Het gaat om kwaliteit en goede
spreiding van festivals. Hierbij zullen keuzes
gemaakt moeten worden. De gemeente heeft,
samen met bewoners en ondernemers, hierin
een belangrijke rol.’

Leefbare binnenstad

‘We kennen goed de klachten over parkeren
in de binnenstad’, meldt Tobias. Enerzijds
brengt wonen in de binnenstad parkeeroverlast met zich mee. Anderzijds kan het
nooit zover gaan dat bewoners onbereikbaar
worden voor hulpdiensten of mantelzorgers.
Belangrijke eisen van D66 voor een leefbare binnenstad zijn verder: schoonhouden,
onveiligheid tegengaan en terugdringen van
lawaai. Verandering van rijrichting in een
aantal straten speelt eveneens een rol bij de
bestrijding van overlast. ‘Dus, handhaaf ook
hierbij de regels.’
Leefbaarheid betekent verder: meer diversiteit
in de bewonerssamenstelling van de binnenstad. Niet een te groot accent op studenten en ouderen. ‘Meer ruimte voor mensen
zonder geld. Corporaties hebben hierin een
belangrijke rol.’
Tobias pleit daarbij voor een strenge aanpak
van illegale verkamering. Ook Airbnb kan in
bijvoorbeeld sociale huur niet zomaar zijn
gang gaan.

Bereikbaarheid
Tobias van Elferen

Tobias van Elferen is een geboren en getogen Nijmegenaar. Inmiddels woont hij twee
jaar in de Wolfskuil. Wat vindt hij van de
binnenstad?
‘Nijmegen heeft een fantastische binnenstad’,
vindt Tobias. ‘Het winkelaanbod is goed. De
horeca is gevarieerd. De binnenstad is prima
uit de crisis gekomen. Er zijn natuurlijk zaken
niet af. Bijvoorbeeld: er is al veel bereikt in de
Bloemerstraat maar her en der kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. Leegstand blijft
aandacht vragen en er zijn een aantal “rotte
plekken” zoals in de Vlaamsegas.’
Wat heeft D66 gedaan?
‘In vogelvlucht: aanpak overlast Vlaamsegas,
aandacht voor groene en bereikbare binnenstad, aandacht voor reclamebeleid, pop-upmuseum onder stadhuis, nachtwinkel, aanpak
leegstand, en “vergroening” Waalkade.’
Wat wil D66?
‘Enkele “regelluwe” zones met een soepel

beleid voor terrassen, reclame en openingstijden. Ook ruimte voor combinaties, zoals
winkels met horeca. Breng meer flexibiliteit
aan bij bestemming van panden om ruimte
te geven voor innovatieve winkelconcepten.
Meer diversiteit in de bewonerssamenstelling van de binnenstad. Dit alles niet zonder
gemeentelijke regie.’

Regelarme zones

Vrijheid, blijheid?
‘Regelarme zones betekenen niet dat je zo
maar je gang kunt gaan. Daar waar het kan
minder regels aanhouden, maar als je regels
maakt, handhaaf die dan ook. Wij doen graag
een beroep op de creativiteit van ondernemers, maar willen geen vrijplaatsen maken.
Er zijn afspraken gemaakt over horeca-accentgebieden, maar ontwikkelingen in andere
gebieden zo maar laten lopen - zoals bij het
“Faberplein” en Hertogstraat - is onacceptabel. Geen terrassen zonder vergunning. We
willen het bruisende karakter van de binnenstad in stand houden, maar met respect voor

Bussen wel uit de binnenstad?
‘De bus uit de Burchtstraat, maar wel vaste
haltes bij de Van Schevichavenstraat en Plein
‘44. Laat bussen over de singels rijden. Regel
flexlijnen en kijk naar tarieven. Zorg voor
goede bereikbaarheid vanuit andere delen
van Nijmegen door de Graafseweg en St.
Annastraat goed de ringwegen (onder andere
S100) te laten bedienen, ook al zouden ze
smaller worden.’
En natuurlijk?
‘Geef de Waalkade een forse groen-impuls.
Maak een goed toegankelijke wandelroute
langs de Waal, van de Ooijpolder tot het
Vasimgebouw.’

Bewoners meer invloed

D66 wil bewoners meer invloed geven op de
lokale politiek en de gang van zaken in eigen
wijk. In Nederland zijn er steeds meer experimenten op dit terrein. Tobias: ‘Dat kan niet
zonder twee zaken: hou je als gemeente aan
je woord en neem (goede) voorstellen van
bewoners serieus en doe daar wat mee.’
Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Kronenburgerpark

Geduld

En nu hebben we dus twee Orpington-hanen!
De rit naar Maashees, waar de fokker van de
Orpingtons huist, om een haan te halen, hadden wij ons kunnen besparen. De secuur kijkende dierenverzorgers die meenden dat er
toch een haan bij de hennen zat, kregen gelijk. Een beetje geduld is een schone zaak. Nu
hebben we dus vijf hennen en twee hanen.
Geduld hebben we zeker wel gehad als het
gaat om het rieten dak van de volière. Eindelijk siert een prachtig rieten dak de volière. Met
haarscherpe zijkanten en hoeken. Op Facebook.com/Kronenburgerpark kunt u rietdekker
Derek Jan van de Ven op een zonnige dag
12

aan het werk zien op het volièredak. Op deze
Facebookpagina staan overigens meer leuke
en mooie foto’s van de dieren. Nu we ook
nog een van de dierenverzorgers bereid hebben gevonden zich speciaal in te zetten voor
de volière, iedere dag zal hij er zijn voor de
dagelijkse verzorging, wordt de volière weer
een publiekstrekker in het park. De beplanting
van de buitenren zal worden aangepakt en er
wordt overlegd met wat voor soort nieuwe vogeltjes de populatie aangevuld kan worden.
De andere dierenverzorgers hebben daardoor
meer tijd voor de dieren in de weide. De drie
geitjes, Mette, Nora en Pien, zullen binnenkort
gedekt worden door een bok, die zes weken
bij ons in de weide komt logeren. Vijf maanden
later worden dan hopelijk lammetjes geboren.
Maar eerst weer de winter beleven, ook altijd

prachtig in het park. Toch ook verlangend naar
meer licht, dat weer begint te komen met het
feest van het licht, Kerstmis.
Wij, dierenverzorgers en bestuur van de Stichting Vrienden Kronenburgerpark, hebben met
plezier het afgelopen jaar gewerkt om de bezoekers van het park iets extra’s te bieden. Wij
danken u voor uw interesse voor het wel en
wee van de dieren en ook voor de financiële
steun die we in 2017 weer mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij onze nieuwe projectjes, zoals de bijenkasten en nieuwe klimrekken voor de geiten, verwezenlijken.
Wij wensen u mooie feestdagen en een goed
2018 toe.
Tekst: Joke van Onna Foto: Gerie Sandmann

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 16 januari om 14.00 uur

Thema: Bedoeïenen in de Sinaïwoestijn
Spreker: Marion Meulenbroek
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8
(zijstraat van Lange Hezelstraat)
Entree: 4 euro per persoon inclusief koffie of
thee in de pauze.
Marion komt al jaren in de Sinaïwoestijn. Ze
heeft een bijzondere band met de lokale bevolking, de bedoeïenen, opgebouwd. Zij spreekt
het plaatselijke dialect en heeft daardoor veel
inzicht verkregen in hun leefwijze en ideeënwereld.
Vanmiddag wil zij het over de volgende onderwerpen hebben: partnerkeuze, huwelijk en
scheiding (kunnen vrouwen wel scheiden en
zo ja, hoe gaat dat dan?). Over werk en inkomen (is werken eervol of een schande?) en
over de moderne tijd. Wat is er nog over van
het nomadenbestaan? En van de bijbehorende
tradities?
In al die jaren heeft Marion een keur aan foto’s
kunnen maken die zij vanmiddag zal laten zien.
Ook zal zij enig handwerk van de vrouwen
meenemen. Het handwerk is gebaseerd op
oude patronen, van generatie op generatie
doorgegeven.

Tuin Vinkengas

Winterklaar
De eerste zaterdagochtend in november
hult zich in een grauwe nevel, terwijl ik mij
buiten waag om even mijn milieubakje te
legen aan de Vinkengas. Het is fris buiten
en winterjassenweer aan het worden, merk
ik. Lekker toch maar even mijn hoofd door
laten waaien, want na twee uurtjes radio
luisteren op de nieuwszender NPO 1, staat
deze bol van alle informatie. 65.000 mensen
hebben in Stoptober een poging gedaan om
te stoppen met roken door dit in elk geval
28 dagen niet te doen. De uitslag volgt 19
november… Mooi, denk ik, want we weten
nu wel dat roken echt slecht is voor je gezondheid. Lekker rookloos de feestdagen
tegemoet, toch? Maar we zijn nu in Movember aanbeland en alle mannen die aandacht
willen vragen voor prostaatkanker laten hun
snor staan. Movember is een portmanteau
van het Engelse woord moustache (snor) en
november. Ach ja, de mode is tegenwoordig
toch veel snor en baard, heren, dus doe
maar. Hoe meer aandacht voor kanker, hoe
beter. Sommige mannen staat een snor nu
eenmaal ook goed, zeker de mijne. De volgende info die deze grauwe ochtend tot mij
kwam was van #MeToo. Na de onthullingen
over de Amerikaanse filmproducent Harvey
Weinstein buitelen de naar buiten tredende
vrouwen en mannen die zich slachtoffer
voelen van seksueel geweld of intimidatie
over elkaar heen. Achterna gezeten door
de media, want het is natuurlijk smullen
geblazen als het over bekende acteurs en
actrices gaat. Nu is ook de modewereld aan
de beurt en wie weet wat er in de loop van

november allemaal aan bod komt. DWDD
en Pauw staan klaar om ze allemaal in hun
programma te ontvangen. De zwarte-pietendiscussie zal ook wel weer oplaaien tot in
het kleinste gehuchtje, terwijl de Sint nog op
zijn bootje richting ons kikkerland dobbert.
Ach ja… In gedachten ben ik bij de Vinkengas aanbeland en ontwaar ik mijn buurtgenoten, die lekker rustig met z’n allen staan
te schoffelen in de gemeenschappelijke tuin.
Er wordt naar me geroepen dat de voorste
milieubak vol zit, maar dat die verderop bij
het speeltuintje nog redelijk leeg is. Wat zijn
jullie aan het doen, vraag ik. De boel winterklaar maken is het antwoord. En ze hebben
ook wat spullen van de gemeente gekregen,
zoals krachtvoer voor de grond. Lekker
blad opruimen, dekentje mest erop, straks
misschien een bedje sneeuw en de plantjes en struikjes kunnen beginnen aan hun
winterslaap. Ik bedenk dat het voor sommige mensen geweldig zou zijn als ze zich
ook winterklaar zouden kunnen maken om
heerlijk in een winterslaap te kunnen duiken
zonder al dat nieuws. Hmmm. Het is in elk
geval een goed idee om lekker met een
fleece dekentje op de bank, vrolijke series te
gaan bekijken, je te verheugen op de komende feestdagen, je buren uit te nodigen
en een pleidooi te houden om respectvoller
met elkaar om te gaan. Duidelijke omgangsvormen met protocollen voor allerlei bedrijfsvormen klinkt misschien ouderwets, maar is
misschien juist in deze tijd wel weer nodig,
mijmer ik. Met een leeg hoofd, en een leeg
bakje, wandel ik opgewekt naar de warme
chocomel. Kom maar op, winter.
Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann
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Thema-avond
Bewonersplatform
Nijmegen Centrum:

‘Laat de gemeente zich uitspreken
over de kwaliteit van evenementen’
Het zou goed zijn als de gemeentebestuurders van Nijmegen nadenken over een
nieuw evenementenbeleid. Het huidige
beleid is gedateerd en toetst vooral aan
technische regels. Laat de gemeente zich
uitspreken over de kwantiteit én de kwaliteit. Die geluiden waren te horen tijdens de
thema-avond van het Bewonersplatform
Nijmegen Centrum.

leider Uitvoering Evenementen. Is er versterkt
geluid, is de veiligheid gewaarborgd, staat
er niet te veel gepland op één dag of op één
bepaalde locatie? Als dat allemaal goed zit, is
er voor de gemeente geen reden om een evenement te weigeren. De gemeente is vrijwel
nooit zelf de organisator of de opdrachtgever
voor evenementen, dus bemoeit zich ook
nauwelijks met de kwaliteit.

Het stadscentrum telt steeds meer evenementen en activiteiten. De bewoners krijgen
veel over zich heen. Het Bewonersplatform
Nijmegen Centrum hield er daarom eind november een themabijeenkomst over in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. Discussieleider is
Rob Jaspers, redacteur van De Gelderlander.
Hij begint met een rondje in de zaal. Wat voor
rapportcijfer geef je voor levendigheid en
leefbaarheid van het centrum en de Benedenstad, wil hij weten. De bewoners delen (heel)
goede cijfers uit: de mensen wonen hier
graag en willen voor geen goud weg. Het aantal evenementen is ook niet het allergrootste
probleem, maar af en toe loopt het met het
aantal decibels de spuigaten uit.

Dynamisch
Leo Weterings: ‘Het klopt dat we méér aanvragen binnen krijgen de laatste jaren, hoewel
het aantal evenementen heel dynamisch is.
Waterglijbaan Splash, die eind mei bij de trappen naast De Lindenberg stond, zie je volgend jaar niet terug, Wielerkoers Rush-Hour,
ook afgelopen mei in Nijmegen, is in 2018
in Arnhem. Sommige organisatoren willen
zelf niet meer. Andere evenementen willen
wij niet op dezelfde manier terug in de stad
in verband met de geluidsoverlast, zoals het
grote rad dat dit jaar op Plein’44 stond.’ Heeft
de gemeente Nijmegen de bewoners van het
stadscentrum wel eens gevraagd hoe ze al de
evenementen ervaren?, komt een vraag uit de
zaal. ‘Nee, dat is nooit gebeurd’, voor zover
Leo Weterings weet.

Regels of geen regels
‘Als we een aanvraag voor een evenement
binnenkrijgen, toetsen we die vooral aan de
hand van de APV, de Algemene Plaatselijke
Verordening’, vertelt Leo Weterings, project14

Sambafestival
‘Een levendige binnenstad is prima, maar
waar slaat het om in niet leefbaar?’, vraagt
Jolanda van Veluw, voorzitter van het Be-

wonersplatform Nijmegen Centrum, zich af.
Neem zo’n Sambafestival. De eerste jaren
was dat leuk, de afgelopen keer was de creativiteit ver te zoeken en leverde het vooral een
hoop eentonig en hard getrommel op.
Directeur Teddy Vrijmoet van de Vierdaagsefeesten zit ook in het panel en is er voorstander van dat de gemeentebestuurders zich
veel meer met de kwaliteit gaan bemoeien.
‘De gemeente heeft onvoldoende beleid om
evenementen aan te moedigen of juist tegen
te houden. Stel dat zich twintig soortgelijke
foodmarkets melden. De gemeente kan die
nu niet weigeren, terwijl het betekent dat er
voor iets anders die dagen misschien geen
plek is. Dat is dan toch heel jammer. Zorg
voor meer pareltjes, voor meer diversiteit. Ga
wél beleid maken op de inhoud.’
Dat spreekt binnenstadmanager Maarten
Mulder ook aan. ‘In Nijmegen is steeds weer
wat te doen en te beleven, Nijmegen scoort
goed. Zoals overal in het land zie je ook hier
de trend dat mensen minder komen om te
winkelen. Ze komen juist meer voor de horeca
en wat er georganiseerd wordt. Daar moeten
we heel blij mee zijn, dat is goed voor de leefbaarheid en de economie in onze stad. En ja,
meer oog voor kwaliteit zou heel goed zijn om
een evenwichtiger pakket te krijgen.’
Updaten
Het huidige – vrij technische – evenementenbeleid is gedateerd. Het is opgesteld toen

over en hebben op locaties een centraal geregeld muzieksysteem.’
Willemstein springt in op klachten en gaat bij
mensen op bezoek als hij wat hoort. ‘Ik besef
dat geluiden op straatniveau soms minder
hard klinken dan op hogere bouwlagen. Kermisexploitanten hebben dat niet altijd in de
gaten, want die zijn wel wat gewend. Nijmegen is overigens best streng en was ook één
van de eerste gemeenten die boetes uitdeelde.’ Misschien moet er nog meer overleg
met bewoners komen om te horen wie waar
mee zit op kermislocaties. Mensen kunnen de
kermismensen zelf aanspreken, maar ‘klaag
alstublieft ook bij mij, ik wil het weten.’
er nog veel minder georganiseerd werd en
het centrum er nog anders uitzag. Afgelopen
jaren zijn er op veel plekken (hoge) appartementcomplexen bijgekomen bijvoorbeeld. Er
zit bovendien meer horeca dan ooit, met alle
terrassen van dien.
Voor grote locaties zoals Kelfkensbos, de
Waalkade, Plein ’44 en Mariënburg heeft
Nijmegen een aantal jaren geleden locatiegebonden evenementenprofielen opgesteld:
daarin staat hoeveel evenementen jaarlijks
ergens mogen, wat de geluidsnormen zijn en
meer van dat soort cijfers. Het gaat om evenementen met versterkte muziek. Activiteiten
zonder geluidsboxen vallen er niet onder. Op
Plein ’44 mag jaarlijks bijvoorbeeld 42 dagen
iets gedaan worden met versterkte muziek, op
het Valkhof 14 keer. Ook die profielen zijn aan
een update toe. Vrijwel niemand in de zaal
kent de evenementenprofielen überhaupt. De
gemeente mag daar wel meer bekendheid
aan geven.
De gemeente vraagt organisatoren van evenementen bij de vergunningaanvraag soms
om in overleg te gaan met de omwonenden of
om op zijn minst te melden wat ze gaan doen.
Maar of dat gebeurt? De gemeente controleert er niet op.
Makkelijker klagen
Daarbij komt: het is niet altijd duidelijk waar
mensen met klachten en wensen terechtkun-

nen. Voordat er geluidsmetingen gedaan
worden of voordat er gehandhaafd wordt, kan
er veel tijd overheen gaan. ‘Ik bel ’s avonds
0900 8844, maar heb daar wel eens heel lang
in de wacht gestaan’, meldt iemand. Een ander kiest voor het nummer van de gemeente
Nijmegen 14 024, maar vindt daar ook niet
altijd gehoor. Een derde loopt zelf naar een
organisator toe: niet iedereen wil dat.
De gemeente Nijmegen is bezig om een ‘herkenbare klachtenprocedure’ op te zetten, vertelt adviseur evenementen Tom van der Ven.
Nu komen klachten heel versnipperd binnen
of weten mensen niet goed waar ze terechtkunnen. ‘We hebben al de Bel&Herstel-app.
Daarnaast willen we dat mensen weer echt
iemand aan de lijn kunnen krijgen.’
Kermis
Op de thema-avond is ook Sander Willemstein aanwezig. Hij begeleidt al een jaar
of zeventien de exploitanten op de Nijmeegse
kermis in opdracht van de gemeente Nijmegen. De kermis is een mooi feest dat niemand
kwijt wil, benadrukken de bewoners in de
zaal. Maar de herrie is af en toe behoorlijk.
‘Daar kan ik het eigenlijk alleen maar mee
eens zijn’, zegt Willemstein. ‘We zijn in Nijmegen al lang bezig over het geluid, er zijn nu
bijvoorbeeld geluidsbegrenzers bij bepaalde
attracties. Muziek is en blijft heel belangrijk
voor de attracties. We overleggen er samen

Bewonersplatform Nijmegen Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com
Like onze Facebookpagina: @bewonersnijmegencentrum

Balans
Teddy Vrijmoet van de Vierdaagsefeesten
wil ook graag dat mensen zich laten horen.
‘We zoeken steeds de balans tussen ondernemers, bewoners en bezoekers. Laat het
weten als iets je dwars zit. Het is makkelijker
om tegen ons te klagen dan tegen een ondernemer die de rest van het jaar ook je buurman
is.’
Soms is het simpelweg ook lastig om het
goed te doen. ‘Geluid is een ingewikkeld iets.
De effecten zijn vaak onvoorspelbaar.’ Het
weer en de wind zijn grote beïnvloeders, de
Waal werkt als een echoput, hoge of lage bebouwing speelt mee. Veel organisatoren willen zich volgens Teddy Vrijmoet echt wel aan
de regels houden, omdat ze het jaar daarop
graag meedoen. ‘Vanuit hun oogpunt bekeken
vinden ze de gemeente al snel streng. Het
is vaak ook geen onwil. Veel ondernemers
investeren nu in geluidssystemen die dood
vallen op de geluidslijn.’
Smaken verschillen
Bij alles wat met evenementen te maken heeft
blijft het een feit dat smaken verschillen. De
één vindt het centrum te druk, voor de ander
kan er niet genoeg gebeuren. De één kijkt
bijvoorbeeld uit naar het Valkhoffestival en
ergert zich aan iets anders.
Aan het eind van de thema-avond is er voor
elk van de panelleden een blikje Nimweegse
Nuilertjes. ‘Nuilen is een cultuur van klagen’,
omschrijft Teddy Vrijmoet het mooi voor nietNijmegenaar Sander Willemstein. Ze komt
tot slot ook nog met een nieuwtje: tijdens de
Vierdaagsefeesten komt er een proef met
henneptapijten. ‘Die rol je na afloop op en het
gras komt er onbeschadigd onderuit.’ Weer
iets minder om over te nuilen.
Tekst en foto’s: Lucy Holl
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Paul Giesen met pensioen

Huisarts in gezondheidscentrum ’t Weeshuis 1984-2018
In januari 2018 gaat Paul Giesen, huisarts in het gezondheidscentrum ’t Weeshuis, met pensioen. Aanleiding voor de redactie
van Mariken voor een uitgebreid interview. Uit dit gesprek
blijkt dat Paul geëngageerd en filosofisch is, steeds betrokken bij de bewoners van het centrum van Nijmegen en met
een groot hart voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale
gezondheidzorg.

Verbinden

Paul spreekt over zijn idealisme als dokter en het belang om buurtbewoners met elkaar te verbinden en samen met de hulpverleners
zorg te hebben voor elkaar en voor de wijk. Hij herinnert zich
acties om voormalig zorgcentrum Nieuw Doddendaal te behouden, samen koken in het buurthuis, leefstijlgroepen om samen
af te vallen en te bewegen, de buurttuinen bij ’t Weeshuis en het
samen gebruik maken van ruimtes tussen gezondheidscentrum en
Paul Giesen
buurthuis. Voor Paul zijn het de manieren om bewoners met elkaar
en met de professionals te verbinden en samen te laten werken. ‘De bewoners krijgen dan het
idee dat zij er toe doen, dat ze kunnen bijdragen. Dat verbindt!’, zegt Paul enthousiast. De toon
voor het gesprek is gezet. ‘En verbinding is altijd wederkerig’, legt hij uit. ‘Je kunt als dokter
aan iemand die hulp nodig heeft vragen: Wat kan ik voor je doen? Maar de relatie is dan niet in
evenwicht. Wanneer ik als dokter vraag of ik iets voor de ander kan betekenen, dan appelleer ik
op de inbreng van de ander en is de relatie tussen mij en de hulpvrager gelijkwaardiger.’

Tijd is geld

Maar het opbouwen van een samenwerkingsrelatie op basis van gelijkwaardigheid kost tijd.
Het budget is krap, vooral in de gezondheidszorg en in de huidige tijd. Ik vraag aan Paul of hij
als huisarts genoeg tijd heeft om zo’n samenwerkingsrelatie met zijn patiënten op te bouwen.
Paul: ‘De relatie tussen arts en patiënt staat centraal in de hulpverlening. Het gaat hierbij om
wederkerigheid, om wij, om samen en dat kost tijd. Maar de gezondheidszorg werkt vaak met
protocollen. Die protocollen zeggen wat anderen goed vinden voor jou: jij moet ophouden met
drinken, jij moet stoppen met roken en dergelijke. Maar ze houden onvoldoende rekening met
de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Met alleen vertellen wat goed is voor de patiënt
bouw je geen relatie op. Er zit geen wij in. Maar men begint bij de overheid en de verzekeraars
langzamerhand in te zien dat er tijd nodig is om een betekenisvolle relatie op te bouwen tussen
arts en patiënt. Tijd om elkaar te leren kennen, omdat je weet dat je elkaar steeds weer terug
zult zien, vaak voor jaren. Dan wordt de zorg voor hem of haar op de persoon afgestemd en
werkt op de lange termijn zelfs kostenbesparend.’ Volgens Paul profiteert ook de arts daarvan.
Het werk is zinvoller en de arts heeft een prettiger contact met de patiënt.

Wijkgericht

Door de jaren heen heeft Paul ook een speciale band opgebouwd met de wijk en haar bewoners.
Paul: ‘De relatie tussen arts en patiënt speelt zich niet alleen in af in de dokterspraktijk. Je komt
elkaar óók tegen op straat. Je groet elkaar. Je kent elkaar. Je kent elkaars achtergrond, elkaars
geschiedenis. En die kennis komt goed van pas als die wijkbewoner op een gegeven moment
voor een consult in de praktijk komt. Als er dan iets moet veranderen en je zegt tegen hem of
haar: Het moet anders, dan is hij veel meer gemotiveerd. Hij kent mij; ik ken hem. Hij weet dat
ik het doktersadvies niet zomaar geef, maar vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid met hem.’
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Curriculum Vitae
Paul Giesen geb. 18 januari 1952 te
Steenderen. Boerenzoon uit gezin van
tien kinderen.
Getrouwd met Angeline Vermeulen en
vier kinderen.

Opleidingen

• 1971-1977 Geneeskunde Universiteit
Nijmegen.
• 1977-1979 Assistent Chirurgie en
Gynaecologie Verloskunde, Venray.
• 1979-1980 Huisartsenopleiding,
Nijmegen.
• 1980-1984 Assistent interne geneeskunde (opleiding), CWZ Nijmegen.
• 1986-1999 Opleiding Gestalt psychotherapie, Wageningen.

Relevante werkervaring

• 1984-2018 Huisarts in Gezondheidscentrum ’t Weeshuis te Nijmegen.
• 1987-2002 Radboud UMC Nijmegen: huisarts groepsbegeleider en
coördinator.
• 1999-2002 Medeoprichter en voorzitter huisartsenpost (HAP) in Nijmegen
en kartrekker voor landelijke implementatie van de HAP’s.
• 2002-2018 Afdeling IQ healthcare
Radboudumc Nijmegen: oprichter en
coördinator van het spoedzorgteam.
Hij promoveerde in 2007 op het thema
Kwaliteit van zorg op Huisartsenposten.
Met zijn team schreef hij meer dan 130
artikelen, 170 rapporten. Hij geeft colleges, lezingen in binnen- en buitenland en begeleidt promovendi.
• 2009: Mede oprichter van euroOOHnet: internationale organisatie voor
onderzoek kwaliteit huisartsenzorg
buiten kantoortijd (‘OOH’ = Out Of
Hours).
• 2015: Medeoprichter landelijke kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg.
• Tenslotte ontving hij meerdere onderscheidingen, waaronder Officier in
de orde van Oranje-Nassau, Carnegiefonds, spoedzorg VVAA.

Ontwikkeling

Paul is in 1984 in het gezondheidscentrum
begonnen. Hoe ziet hij de ontwikkeling
vanaf die tijd?
Paul: ‘Wij waren heel idealistisch, sociaal
en met passie voor ons vak. Als student
werkend vanuit de medicijnenwinkel
zagen wij patiënten zomaar pillen slikken, niet wetende wat en waarom ze die
pillen slikten. Dat moet anders, dachten
we. Wij zijn toen gaan denken vanuit een
meer open relatie tussen arts en patiënt,
waarbij de arts de eigen deskundigheid
en compassie inbrengt en de patiënt de
eigen visie, ervaringen en belemmeringen. Dat is waarschijnlijk ook de reden
geweest waarom ik gevraagd ben om in
het gezondheidscentrum ’t Weeshuis te
komen werken. Het paste in de democratiseringsbeweging waarbij de dokter
minder bepaalde wat goed was en er meer
geluisterd werd naar de inbreng van de patiënt. Dat vond ik prachtig. Dat was mijn
roeping! Dat was ook de reden waarom
ik geen specialist ben geworden. De arts
deed zijn witte jas uit - sommigen zeiden
dat de huisarts een soort maatschappelijk
werker werd.’
Maar verliest de arts zonder zijn witte jas
misschien iets van zijn autoriteit?
Paul: ‘Je wilt je autoriteit juist niet
ontlenen aan de witte jas! Die staat het
contact tussen arts en patiënt juist vaak
in de weg. Zij creëert afstand en hiërarchie. Het gaat veel meer om openheid,
aandacht, persoonlijke betrokkenheid en
motivatie van de arts. Tussen patiënt en
arts ontstaat dan een vertrouwensband. Als
zijn huisarts ken ik mijn patiënt en zijn
wensen, ziektegeschiedenis en risicofactoren. Hier kan ik dan goed op aansluiten en
hem dus beter helpen. Ik had patiënten die
met bijvoorbeeld nekpijn bij mij kwamen
en weggingen zonder pijn. Puur door de
helende werking van de vertrouwde band,
tijd nemen en aandacht.’

Paul Giesen

Paul heeft in het begin van zijn carrière ook de
opleiding tot gestalttherapeut in Wageningen
gevolgd.

Maar als het over ernstige ziekten gaat, word
ik actief en ga meteen in actie om schade of
erger te voorkomen.’

Paul: ‘Mijn bewustzijn van de lichaamstaal van
de patiënt pas ik iedere dag toe. Bijvoorbeeld
de manier waarop hij of zij mijn spreekkamer
inkomt, vertelt al zoveel over de pijn, verdriet,
of angst waarmee de patiënt te maken heeft. De
gestalt-benadering helpt mij daarbij en ik begrijp
dan beter wat in hem omgaat.’

‘In mijn afscheidsbrief heb ik geschreven dat
ik mij altijd een dorpsdokter in de stad heb
gevoeld. De dorpsdokter is een laagdrempelig, toegankelijke vertrouwenspersoon waar
je medische en psychosociale problemen mee
deelt. Juist vanuit die brede professionele
scoop en met kennis van de patiënt lukt het
dan om het grootste deel van de problemen
op te lossen. En als de dokter er zelf niet
uitkomt, dan weet hij de weg naar een andere
arts of specialist. Kortom’, Paul glimlacht,
‘een dorpsdokter die je kunt vertrouwen.’

‘Ikzelf heb ook verschillende rollen van waaruit
ik de patiënt als dokter en ook als mens ontmoet.
Soms ben ik voor een patiënt een vader – geruststellend, maar ook streng en rechtvaardig – dan
weer een soort coach – aanmoedigend en inspirerend – of soms achteroverleunend en luisterend.

Gestalt is het Duitse woord voor geheel. In gestalttherapie wordt hiermee een totaalbeeld bedoeld. Bij dit totaalbeeld is het geheel, of gestalt, meer dan de optelsom van de
delen waaruit dat geheel bestaat. De mens bijvoorbeeld ervaart zichzelf ook als meer
dan een optelsom van gevoelens, gedachten en vaardigheden. De wijze waarop de
cliënt zichzelf als geheel ervaart staat centraal in gestalttherapie.
bron: http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/gestalttherapie

Tekst: Jack Fila Foto’s: Gerie Sandmann

De afscheidsreceptie van Paul is op
vrijdag 26 januari 2018, van 16.00 tot
19.00 uur in buurthuis ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8.
Iedereen is welkom.
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Colette Sampers en Marije van Haaren
weg bij gezondheidscentrum ’t Weeshuis
Paul Giesen is niet de enige die gezondheidscentrum ‘t Weeshuis verlaat. Colette
Sampers en Marije van Haaren zijn vorig
jaar vertrokken.
Op de voorgaande pagina’s geeft Paul zijn
visie op omgaan met patiënten. Deze visie
wordt gedeeld door Colette en Marije. Mede
door landelijke ontwikkelingen, waardoor
zorgverzekeraars grote zeggenschap hebben
gekregen, is de gezondheidszorg veranderd.
Dat heeft ook zijn weerslag op ’t Weeshuis.
Colette en Marije hebben met pijn afscheid

genomen. Maar het gaat goed met ze. Beiden
hebben elders werk gevonden.
‘Graag wil ik u allen, patiënten van ’t Weeshuis, bedanken voor de mooie jaren die
ik met u heb gehad’, schrijft Colette. ‘Het
vertrouwen dat u mij gaf en het feit dat ik
u mocht helpen en adviseren. Ik wens u het
allerbeste!’
Marije schrijft: ‘Het heeft mij vooral beziggehouden dat ik niet fatsoenlijk afscheid heb
kunnen nemen van de mensen die ik jarenlang op mijn spreekuur heb gezien en gesproken. Dat wil ik nu, een jaar later, alsnog graag
doen. Ik ben jullie niet vergeten, bewoners

Colette

Marije

van de Benedenstad. Het was voor mij een
plezier om met jullie te werken en om jullie
verhalen te horen. Hopelijk heb ik hier en
daar ook wat voor jullie kunnen betekenen.’
Colette besluit: ‘We komen elkaar vast nog
wel eens tegen... Tot ziens in de Benedenstad.’
Tekst: René van Berlo

advertenties

Haefkens wil veilig
vuurwerk verkopen
Al tien jaar konden de liefhebbers van
vuurwerk tijdens de jaarwisseling terecht
bij Tapijtshop Haefkens aan de Wolfskuilseweg 67.

Meditatie
Zen.nl Nijmegen
Gratis workshop
6 en 7 januari
www.zen.nl/nijmegen
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Ook dit jaar weer zullen John, Shirley en Juul
u terzijde staan bij de aanschaf van vuurwerk,
maar niet alles is hetzelfde gebleven. Juul
Rengers: ‘We houden ons altijd heel goed
op de hoogte wat er op de vuurwerkmarkt
gebeurt, maar ook wat onze klanten willen.
Die gegevens willen we zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen. Daarom hebben we besloten naar een andere en, in onze ogen, betere
leverancier over te stappen. Een leverancier
met een nog uitgebreider assortiment van
mooi en veilig vuurwerk, maar daarnaast ook
gespecialiseerd in vuurwerk voor de mensen
die wat meer van extreem vuurwerk houden.
Daar hoef je echt de grens niet voor over.’
Nog altijd staat de veiligheid hoog in het
vaandel. De informatie op de verpakking deugt
en de kwaliteit is gegarandeerd. Op www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens kunt u het
hele assortiment voor dit jaar vinden en een
bestelling plaatsen. De dagen dat er vuurwerk
in de winkel verkocht mag worden, zijn dit
jaar op donderdag 28 en vrijdag 29 december
van 8.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag
30 december van 8.00 uur tot 24.00 uur. Op
zondag 31 december mag er géén vuurwerk
meer verkocht worden. Om de overlast tot
een minimum te beperken mag het vuurwerk
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur afgestoken
worden. Zie ook pagina 30.

Vroeger

en nu

Graafseweg

In 1881 werd de spoorlijn naar Den Bosch geopend,
in 1883 die naar Venlo. De Graafseweg kruiste die
spoorlijnen via twee smalle bruggen. In de negentiende eeuw was dat geen probleem, in de twintigste wel.

Door de aanleg van onder meer het Willemskwartier
en de Wolfskuil en door de komst van auto’s en
fietsen werd het verkeer over de Graafseweg steeds
drukker. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande
foto uit 1935. Hij is genomen op de aansluiting met
de Willemsweg (rechts buiten de foto). We kijken
stadinwaarts. De brug is zó smal dat auto’s elkaar niet
kunnen passeren. Dat leidde tot files. Maar niet tot
nieuwe bruggen! De gemeente steggelde jarenlang
met Rijk, provincie en NS over de verdeling van de
kosten van nieuwe bruggen. Ze kwamen er niet uit.
Op 10 mei 1940 blies de Nederlandse genie de beide
bruggen op. Ze werden vervangen door tijdelijke
houten bruggen. Pas in 1954 kwamen de nieuwe,
definitieve bruggen. Die liggen er nog steeds. Het
huidige stadsbestuur lijkt de geschiedenis te herhalen.
Dagelijks zijn weer files te bewonderen.

1935

2017

William Nijland

Babbeltruc
Mevrouw is 95 jaar. Ze kreeg een stelletje aan de deur. Iets dat ze kwijt waren
en gevallen met de fiets. De telefoon was
stukgevallen en ze wilden even naar huis
bellen. Het meisje huilde een beetje. Mevrouw van 95 poeierde ze af. Ze had het
door. BABBELTRUC. Ze moest nog moeite
doen om ze af te poeieren, maar het was
gelukt. Ook alert genoeg om de politie te
bellen, want anders bellen ze bij de buurvrouw aan en dat was volgens mevrouw
van 95 een oud en goedgelovig mens. Er
was ook niet veel te halen bij de mevrouw
van 95, zei ze. De emotionele dingen had
ze al met de warme hand gegeven. De
trouwring van haar overleden man, de
gouden ketting van oma. Het had al een
goede bestemming. Toch bleek ze ergens
in de kast nog een envelop te hebben met
cash geld. Je weet maar nooit, zei ze.
We hebben even gepraat over waar
dat ‘Je weet maar nooit’ geld voor nodig
was. Ze kwam er niet uit. Gewoon op de
bank laten staan dus. De rest automatisch
regelen en de boodschappen met de bankpas betalen.
We kletsten nog wat. Of ik wist dat de
meneer van twee hoog eruitzag als een
zwerver. Sinds diens vrouw overleden was
verkommert hij. Ik wist dat niet. Inmiddels
gaat meneer van twee hoog een keer per
week eten bij mevrouw van 95. Mede mogelijk gemaakt door het STIP en het SWT
(Sociale Wijkteam) Oude Weeshuis Papengas. Mevrouw is 95 jaar jong.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

Tekst: René van Berlo Foto 1935: collectie Regionaal Archief Nijmegen Foto 2017: Gerie Sandmann
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sukkelen is met haar gezondheid. Ook pup Pluk is
een opvallende verschijning. Nou ja opvallend? Als
je niet uitkijkt stap je erbovenop. Het is een klein
zwart zacht bolletje. Veel groter zal het niet worden.
Maar oh zo lief. Sinds kort is er een ‘new kid on the
block’. Pup Bor. Het is een echte beauty. Met zijn
gouden, zachte vacht en zijn lieve ronde gezichtje,
heeft hij een hoge aaibaarheidsfactor. Het is een
Koreaanse Jindo-pup. Heel bijzonder.

WHO LET THE DOGS OUT?
Afgelopen zomer heb ik een andere wereld
leren kennen. Het was of ik mij in een andere,
parallelle dimensie begaf. Rap, onze toen 16
weken oude teckel pup, was de veroorzaker van
dit alles. Ik als rasechte ;-) kattenliefhebster, was
ineens baasje van een hond.
Ik had mij allerlei zaken in mijn hoofd gehaald wat
betreft de opvoeding van zo’n ‘beest’. Straffen,
belonen en consequent zijn was het paradigma. Laat
dat nou heel anders zitten. Ik als oud kattenbaasje
en ooit als klein kind flink gebeten door een hond,
kon wel wat extra training gebruiken. Inschrijven
voor een puppycursus was snel gedaan.
Al snel kwam ik erachter dat straffen totaal niet
aan de orde is. Het is zelfs uit den boze. Je hond
de ruimte geven en vooral ongewenst gedrag
negeren en compenseren was het devies van
onze hondenschool. Alles in het teken om het
conflict met je hond te vermijden. Belonen kun je
daarentegen niet genoeg doen. Het is leuk om door
middel van belonen goed gedrag aan te leren. Het
is echt eer van je werk hebben en de hond heeft er
veel plezier in. Een win-win situatie. Klaarblijkelijk
zijn er binnen het domein van de hondenopvoeding
ook rivaliserende stromingen en zienswijzen. Zo
bleek uit het commentaar dat ik kreeg als ik zaken
aandroeg die ik gezien had in het tv-programma
Cesar to the rescue, waarin ‘dogwhisperer’ Cesar
Milan honden of eigenlijk hun baasjes traint.
Enfin. Het mooie is dat je een hond uit moet laten.
Een hond is een mooi excuus om gedachte- en
doelloos door de stad en door het Kronenburgerpark
te lopen. Onthaasting en mindfulness ten voeten uit.
Hoe doelgerichter en gehaaster je met de hond op
pad gaat, des te groter het verzet en des te langer
de weg. Door deze gedwongen onthaasting draaien
je zintuigen ook op volle toeren. Hoe lekker ruikt
het gras niet na een flinke regenbui? Hoe mooi zijn
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de oudroze bloemenstruiken in de perken? Wat
een geweldig mooi glooiend park in oud Engelse
landschapsstijl hebben we eigenlijk midden in
het centrum. Maar vooral ook al die interessante
honden met hun nog interessantere baasjes. Het is
een wereld op zich. Een subcultuur waarin allerlei
soorten mensen met verschillende achtergronden
een gemeenschappelijke deler hebben, namelijk de
liefde voor hun hond.
Zo is er Lisanne, een jonge vrouw met zwarte
lange haren en piercings in haar gezicht. Zij heeft
samen met haar vriendin zwerfhond Lucy onder
haar hoede genomen. Lisanne en Lucy waren
eigenlijk het eerste hondensetje dat ik tegenkwam.
Lisanne, een bedreven hondenbezitster en tevens
in opleiding voor dierenartsassistente, hielp mij
over mijn eerste uitlaatonzekerheden heen. Onze
hond Rap is dol op Lucy, ondanks het feit dat
Lucy wel vijf koppen groter is. Rollebollen is
wat lastiger maar elkaar achterna rennen is heel
leuk. Dan is er Rosa met mopshondje Kruk. In
Kruk heeft Rap een gelijkwaardig speelmaatje
gevonden. Ongeveer even groot, liggen ze vaak in
elkaars armen te rollebollen. Echte liefde lijkt het.
Sinds kort komen we Bella vaak tegen, een grote
en bonkige Amerikaanse buldog. Ogenschijnlijk
even zachtaardig als haar baasje. Rap maakt Bella
de pis niet lauw, hoe hard ze het ook probeert. Een
opvallende verschijning in het park is Riëtte met
hond Doerak in de wandelwagen. Helaas voor Rap
is Doerak te oud om te spelen. De snoepjes van het
bazinnetje van Doerak maken een hoop goed. Dan
is er die jongen met een Marokkaanse achtergrond
en een Nijmeegs accent en Chihuahua Shelby.
Integratie ten top. Van het baasje van Luna krijgen
we goede uitlaattips. In de spoorkuil en in West zijn
goede losloopplekken voor de centrumbewoners.
En bij de Big Bazar bovenin de Molenpoortpassage
kun je volgens haar goed en goedkoop shoppen
voor je hond. Jammer dat Luna een beetje aan het

Natuurlijk hoor je ook de nare verhalen, van
mensen bij wie hun hond door een andere hond
is aangevallen en gewond. Treurig en verdrietig.
Zo snap je ook beter waarom het verboden is om
honden los te laten lopen in het park. Niet ieder
mens of iedere hond is gediend van een andere hond.
Het is belangrijk om het park ook schoon en mooi
te houden, dus uitwerpselen dienen opgeruimd te
worden. De gemeente rust het park goed uit met
‘drollenzakjes’. Het is leuk en vermakelijk om de
honden met hun baasjes tegen te komen. Er is een
wereld voor mij opengegaan en aan aandacht en
aanspraak geen gebrek. Het hebben en houden van
een hond heeft me tot nu toe veel gebracht.
Ik wil Riëtte, Lisanne en Rosa bedanken voor hun
tijd en voor het doen van hun verhaal in dit nummer
van Mariken. Tot ziens in het park!

Rosa en Kruk

Stel jullie eens voor. Mijn naam is Rosa, 24 jaar
en ik woon in het centrum van Nijmegen. Sinds
een paar maanden heb ik een mopshondje, hij heet
Kruk. Hij is op 4 april geboren en is nu 7 maanden
oud.
Hoe is Kruk in je leven gekomen? Al een hele lange
tijd wilde ik graag een hondje, was hier geregeld
mee bezig. Ik was aan het twijfelen tussen een
mopshond of een Franse buldog. Ik kwam iemand
tegen die beide had en m’n keuze was gemaakt, een
mopshond. Ik ben erg blij met deze keuze, alles wat
gezegd wordt over mopshonden is waar! Kruk komt
uit België, is een echte grappenmaker, zachtaardig,
lief en eigenwijs.
Wat betekent de hond voor je? Kruk is mijn maatje,
het is echt een flapdrol en ik moet vaak om hem
lachen. Hij is gek op mensen en wil altijd graag
door iedereen gekroeld worden. Door Kruk kom ik
veel buiten, als het mooi weer is is het heerlijk om
een lange wandeling te maken.
Wat doen jullie graag samen? Een wandeling maken in het bos waar hij lekker los kan lopen, samen
kroelen op de bank. Kruk is het liefst met mensen
om zich heen, hij gaat het liefst overal mee naar toe
(tenzij het regent). Hij vindt het ook heel leuk om te

spelen met andere honden, erg leuk om te zien. Ik
kan daar echt van genieten.
Wat is zijn goede en slechte eigenschap? Kruk is
eigenwijs! Als het regent wil hij echt niet naar buiten en moet ik hem zowat meesleuren over straat.
Hij houdt niet van water. Kruk begint ook net een
beetje aan zijn puberfase, hierdoor heeft hij sinds
kort een vervelende gewoonte. Als ik met andere
mensen ben en hij krijgt geen aandacht gaat hij ineens ergens plassen in huis! Dit is wel vervelend ik
probeer hier zo min mogelijk aandacht aan te geven om ervoor te zorgen dat deze gewoonte weer
verdwijnt.
Verder heeft Kruk ontzettend veel goede eigenschappen. Hij blaft vrijwel nooit, soms ineens uit
het niets. Als hij blaft dan klinkt het echt om te lachen, niet eens als een echte blaf. Hij kijkt altijd
sip wat hem komisch maakt. Als je een gek geluid
maakt of z’n naam zegt kijkt hij je aan zo van wat
moet je heb ik iets verkeerd gedaan… Met het
woord brokjes maak je hem helemaal gek. Zelfs als
hij ligt te slapen en je zegt het springt hij gelijk op.
Heeft Kruk een favoriet speeltje? Ja! Het dopje van
het wasmiddel. Dit onding is helemaal het einde
voor hem! Zo komisch om te zien, hij blijft erachteraan rennen omdat het steeds wegschiet. Een petfles met rijst vindt hij ook erg leuk, maakt wel veel
herrie. Zo af en toe haal ik wat speeltjes weg die ik
een week later weer teruggeef waardoor het weer
nieuw en interessant voor hem is.
Wat is jouw gouden tip voor andere hondenbaasjes? Ze zeggen dat mopshonden lui zijn en uiteraard kan Kruk een gat in de dag slapen. Hoe je hond
wordt is helemaal afhankelijk van hoe jij hem opvoedt en wat je hem aanleert. Ik ben erg consequent
naar Kruk toe, dit zorgt ervoor dat hij goed naar
me luistert, ook omdat hij weet wat hij van me kan
verwachten. Wat dat betreft zijn het net kinderen.
Zijn jij en jouw hond actief op sociale media? Zelf
maak ik bewust geen gebruik van sociale media,
om de reden dat ik vind dat het te veel afleidt van
wat ik daadwerkelijk belangrijk vind in het leven.
Vrienden vonden wel dat ik een Instagram zou
moeten aanmaken; Krukthepug. Ik denk dat het
goed bekeken zou worden. Voor nu ga ik het niet
doen. Misschien dat ik er later anders over denk.
Wat is het gekste dat Kruk ooit gedaan heeft? Kruk
doet constant gek, hij doet ook dingen waar je van
opkijkt. Hij vindt het bijvoorbeeld helemaal geweldig om naar de dierenarts te gaan. Als ik in de
straat van de dierenarts ben loopt hij al helemaal
vooruit en als we er zijn gaat hij het liefst gelijk de
behandelruimte in. Afgelopen september was mijn

Rosa en Kruk

moeder jarig. Zij heeft een grote vijver in de tuin,
deze vijver ziet groen omdat er een laag algen op
ligt. Kruk dacht dat het gras was en liep zo de vijver
in, dat was schrikken! Water!

Als hij klaar was bij de een dan keek hij even om
naar mij of ik er nog was en ging hij door naar het
volgende groepje mensen om daar te kroelen. Dit
was zo leuk om te zien.

Heeft kruk een favoriet soort voer? Kruk eet alleen
zijn brokjes en zo af en toe geef ik hem een stukje
hondenworst. Laatst heeft hij een likje kwark op z’n
snoet gehad hij vond het heel lekker en probeerde
het fanatiek op te likken, dit was heel grappig. Verder heb ik hem nog nooit iets van ‘menseneten’ gegeven.
Vanaf het begin heb ik dit zo gedaan omdat mopshonden de neiging hebben om snel te dik te worden.

Hoe is het om een hond in het centrum te hebben?
Dat is heel erg leuk! Mensen in de straat kennen
Kruk ook, hij begroet ze altijd vriendelijk. De mannen van de Dar zijn helemaal het einde omdat die
zo lekker ruiken. Wat ik zo mooi vind om te zien
is dat als ik met Kruk over straat loop mensen naar
hem kijken en een lach op hun gezicht krijgen. Daar
kan ik echt van genieten.

Mensen zijn natuurlijk benieuwd. Hoe combineer
jij de zorg voor je hond met je werk? Ik werk regelmatig thuis en wil in de toekomst weer gaan
studeren, waardoor ik het goed kan combineren. In
mijn omgeving zijn verschillende mensen die Kruk
regelmatig uitlaten of een dagje op hem passen. Ik
maak ook gebruik van de website hondenoppas, erg
handig. Ik heb in het begin twee maanden vrij gehad en heel veel aandacht besteed aan het opvoeden
en ook bijvoorbeeld het leren alleen zijn. Kruk kan
nu goed alleen zijn als dit nodig is. Hij maakt eigenlijk nooit dingen kapot, wat hij wel doet is alle
kussens van de bank gooien.

Stel jullie eens voor. Ik ben Lisanne, een vrouw van
24.

Heb je een speciale herinnering aan een mooi moment met Kruk? Kruk zorgt altijd voor leuke situaties. Een tijd geleden op een nazomerdag zat ik
samen met mijn zusje in het Kronenburgerpark. Er
waren veel meer mensen en Kruk liep los op het
veld, hij heeft iedereen op het veld gedag gezegd.

Lisanne en Lucy

Hoe is Lucy in je leven gekomen? Ik was op zoek
naar een labrador, en werd toen via Facebook naar
een adoptiesite verwezen. Ik dacht ik kan gewoon
eens kijken wat er aangeboden wordt qua adoptie.
En al snel bleef ik op een foto hangen en zo kwam
Lucy in mijn leven. Na wat papierwerk en wat
daagjes wachten kwam ze vanuit Roemenië over
naar ons.
Wat betekent de hond voor je? De hond is voor mij
als een gezinslid waar ik lekker veel mee kan lopen
en gezellig mee kan spelen.
Wat doen jullie graag samen? We doen graag zoeken denkspelletjes in huis. Buiten huis zijn we vaker
met stokjes bezig of ze kan lekker vrij rondhuppelen. >>
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Riëtte en Doerak

Stel jullie eens voor. Mijn hond zijn naam is Doerak
en ik ben Riëtte, Doerak is 11 jaar en ik ben 68 jaar.
Hoe is Doerak in je leven gekomen? Doerak is een
cadeau van onze zoon.
Wat betekent de hond voor je? Mijn hond is mijn
grootste kameraad.
Wat doen jullie graag samen? Wij lopen samen
graag in het Kronenburgerpark en maken een praatje met heel veel mensen, ook met hondjes. Vroeger
toen hij nog actief was gingen we hele grote wandelingen maken.
Wat is zijn goede en slechte eigenschap? Zijn slechte eigenschap is zijn eigenwijs zijn, soms is dat leuk
en soms niet.

Lisanne en Lucy

>> Wat is haar goede en slechte eigenschap? Lucy

heeft als goede eigenschap dat ze heel snel dingen
oppikt. Daarnaast is ze zeer leergierig en nieuwsgierig. Haar slechte eigenschap is toch wel het spelen met de spulletjes die niet van haar zijn.
Welk moment met Lucy staat je het meest bij? Het
eerste moment staat me het meest bij. Het moment
waar ze vanuit Roemenië in mijn armen terechtkwam en dat we samen naar huis gingen.
Wat is haar slechtste eigenschap? Het blaffen naar
bekenden die ze vaker heeft gezien als ze binnenkomen.

vriendin samen en eventueel als het niet geregeld
kan worden met een oppas.
Heb je een speciale herinnering aan een mooi moment met je hond? Echt veel herinneringen hebben
we nog niet. Ze is nu ongeveer 4 maanden bij ons.
Hoe is het om een hond in het centrum te hebben?
Het is soms wel wat frustrerend. Want hier ligt regelmatig glas. Dit is niet heel fijn voor de pootjes.
Verder is het heerlijk. We kunnen in het Kronenburgerpark wandelen of de brug over richting Lent aan
het water. Of we lopen richting spoorkuil waar de
honden lekker veel losloopruimte hebben.

Heeft Lucy een favoriet speeltje/spelletje? Haar favoriete speeltje is een knuffelmuis en de handdoek
waar we koekjes in verstoppen.
Wat is jouw gouden tip voor andere hondenbaasjes? Wees consequent, en kijk wat bij je past.
Zijn jij en jouw hond actief op sociale media? Zo
ja, welk account? Ben niet actief op sociale media.
Wat is het gekste dat Lucy ooit heeft gedaan?
Bij een wildvreemde op de schoot springen omdat
ze schrok van vuurwerk.
Heeft Lucy een favoriet soort voer? Ze heeft niet
bepaald favoriet voer. Ze eet eigenlijk bijna alles
wel.
Mensen zijn natuurlijk benieuwd. Hoe combineer
jij de zorg voor je hond met je werk? Ik werk zelf
nog niet, ik studeer nog. Ik combineer dit met mijn
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Wat is jouw gouden tip voor andere hondenbaasjes? Mijn gouden tip is: geniet van je hond. Ze begrijpen heel veel.
Hoe is het om een hond in het centrum te hebben?
Het is heerlijk om een hond in het centrum te hebben, je krijgt namelijk veel sneller contact. Doerak
heeft een nare gewoonte. Hij blaft naar alles wat
zwart is en dat weten de zwarte mensen ook. Zij
accepteren het en vragen mij als ik alleen loop waar
het hondje is. Kijk zo kan het ook.

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

BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

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.

Met je hart in buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis

Fijne activiteiten voor
Nijmeegse ouderen
Tuinonderhoud
Een vaste groep vrijwilligers onderhoudt de stadstuin achter ’t Oude Weeshuis wekelijks. Ze leggen
nu de laatste hand aan het winterklaar maken van
de tuin. Het meubilair is ingepakt in grote zeilen, de
kussens zijn naar de zolder verhuisd, en het laatste onkruid is verwijderd. Laat de winter nu maar
komen!

Stichting Met je hart Nijmegen
Stichting Met je hart laat ouderen die zich eenzaam voelen weer genieten. Van mooie momenten én van
nieuwe vriendschappen. Dat doen we door regelmatig waardevolle ontmoetingen voor hen te organiseren in
de Nijmeegse horeca. Een kopje koffie drinken, lekker lunchen, borrelen of dineren. Kwetsbare mensen verbinden is onze missie. Met heel ons hart slaan we een brug tussen vergeten worden en aandacht krijgen. We
zorgen ervoor dat mensen er zijn voor elkaar, dat ze elkaar ontmoeten. Want wij geloven dat samen zijn en
samen ondernemen het leven fijner en rijker maakt. Hier zetten we ons graag voor in. Persoonlijk en oprecht.
Samen met anderen.

Gespreksgroep
In het buurtcentrum komt om de week een groep
actieve ouderen bij elkaar. Ze praten onder het genot van een kopje koffie over allerlei thema’s. Ook
worden er activiteiten en uitstapjes georganiseerd.
Wilt u eens kennismaken met deze groep? Voor
informatie kunt u bellen met Tineke van Iersel (0650691970) of Mia (06-40150185).

De EET met je hart-campagne  
Op 1 november is onze restaurantcampagne van start gegaan, in Nijmegen doen 33 restaurants mee. Uit
eten gaan staat symbool voor genieten, plezier, samen zijn met geliefden en geluk. En geluk is pas iets waard
als je het kunt delen. Dat sluit naadloos aan bij onze missie: het verbinden van kwetsbare ouderen. Tijdens de
EET met je hart-campagne vragen restaurants zes weken per jaar, in de maanden november en december,
aandacht voor eenzaamheid onder ouderen in hun eigen gemeente. De gasten van het restaurant wordt een
vrijwillige bijdrage van 1 euro per rekening gevraagd. Deze donaties komen volledig ten goede aan ontmoetingen voor de ouderen in dezelfde gemeente.

Dagje uit
Met de gespreksgroep hebben we een uitje georganiseerd naar hotel De Wolfsberg in Groesbeek.
We hebben daar genoten van een heerlijke brunch
in kerstsfeer, een mooie manier om het jaar 2017
af te sluiten. Ook in 2018 zetten wij ons weer in
voor de ouderen uit Nijmegen, en met name de
ouderen uit de Benedenstad. Ook stichting Met je
hart Nijmegen organiseert uitjes voor met name
eenzame ouderen in Nijmegen.

Op zoek naar vrijwilligers
In Nijmegen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Heb jij een of twee uurtjes per maand over? Dan kun je je al inzetten voor ons. Wij zijn op zoek naar chauffeurs, gastheren/-vrouwen en mensen die telefonisch de ouderen
benaderen om ze uit te nodigen voor een ontmoeting.
Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kijk op www.metjehart.nl of op onze lokale Facebookpagina. Of neem contact op met
Jeannine Sok, Jeannine.sok@metjehart.nl of 06 14 91 07 43.
Tekst en foto’s: Els Stouthamer
23

dec 2017

Een vliegveld in Nijmegen?
VERGETEN VERLEDEN
Tachtig jaar geleden was de luchtvaart hét
vervoermiddel van de toekomst. Elke zichzelf respecterende stad wilde een vliegveld
hebben, zo ook Nijmegen. Zij had landgoed
Duckenburg in de aanbieding.
Ook Elst maakte zich sterk voor een vliegveld.
Er ontstond een tweestrijd die ook de landelijke pers haalde. Het Vaderland berichtte op
24 januari 1933:

STRIJD OM EEN VLIEGVELD
Nijmegen en Elst twisten over een vliegveld. Dat
is nog altijd een gevolg van de decentralisatie. Als
de vliegvelden in één hand waren — bij het Rijk —
zouden locale belangen op de juiste waarde worden
afgewogen. Nu worden ze, het kan niet anders, opgeschroefd of onderschat.
De K.L.M. schijnt voorkeur te hebben voor Elst.

Hendrik de Haan, de oudste inwoner van
Wijchen, zijn vrouw Antonia en dochter Hendrika bij het vliegtuig waarmee ze een gratis
rondvlucht hebben gekregen, 1933
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De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het
land van Maas en Waal protesteert daartegen bij
den minister van Binnenlandsche zaken. De Kamer
zet uitvoerig de voordeelen van het Nijmeegsche
veld, op het landgoed De Duckenburg, uiteen en
besluit haar pleidooi als volgt:
De Kamer vertrouwt hiermee te hebben aangetoond, dat de motieven door de directie van de
K.L.M. aangevoerd vóór het plan Elst en tegen het
plan Nijmegen op zijn zachtst genomen overdreven zijn, dat hetgeen t.a.v. de geschiktheid bezien
uit een luchtverkeersoogpunt ten opzichte van Elst
wordt betoogd in niet mindere mate ook voor Nijmegen geldt.
Met den aanleg op het landgoed Duckenburg
kan onmiddellijk worden begonnen, terwijl te Elst,
waar de benoodigde gronden zooals gezegd, eerst
moeten worden aangekocht of onteigend, voorloopig geen sprake van is.
Ook in het exploitatie-programma van het binnenlandse luchtnet van de K.L.M. zou tenslotte
geen ingrijpende wijziging behoeven te worden
gemaakt, want op de lijn Groningen— Twente—
Zuid-Limburg zou de K.L.M. met evenveel gemak
de luchthaven Duckenburg kunnen inschakelen als
het vliegveld Elst en ook het Roergebied zou van
Amsterdam over Nijmegen even vlug kunnen worden bereikt als over Elst.
Voor de exploitatie van de laatstgenoemde lijn
ligt het vliegveld Duckenburg voor het verkeer uit
Brabant en Limburg bovendien gunstiger dan Elst.
De Kamer vertrouwt dan ook dat de aanleg van
een vliegveld Duckenburg, dat zulk een buitengewoon geschikt object van werkverschaffing vormt,
waarbij 300 Nijmeegsche arbeiders werk zouden
kunnen vinden, allen steun van de regeering mag
ondervinden.

In de jaren 30 van de vorige eeuw heerste er
een grote economische crisis. Er was massawerkloosheid. Voor werklozen bedacht men
werkverschaffing. Dat waren projecten waar
werklozen tegen een lage vergoeding verplicht moesten gaan werken. Het bekendste
Nijmeegse project is de aanleg van het Goffertpark met stadion, dat al snel de bijnaam
Bloedkuul kreeg. Die naam zegde alles over de
omstandigheden waaronder de mensen moesten werken. De werkverschaffing was ook een
argument voor de aanleg van een vliegveld in
Duckenburg. (Merkwaardig genoeg niet voor
Elst, terwijl daar toch ook werkloosheid heerste.) Op 17 oktober 1934 berichtte de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

Vliegveld Nijmegen
PLAN DUCKENBURG OPNIEUW
AAN DE ORDE!
Gisteren hebben wij medegedeeld, dat de aanleg
van een vliegveld te Elst niet doorgaat vanwege de
obstakels, die door de masten en draden van het
provinciale electrische net gevormd worden. Onze
actieve Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
het Land van Maas en Waal heeft dus gelijk gehad
toen zij daarop destijds heeft gewezen. Zooals men
weet, was Nijmegen’s gemeentebestuur er in 1933
in geslaagd een werkverschaffingsplan te vinden,
dat de sympathie van den minister van Binnenlandsche Zaken had. Dit plan bestond in den aanleg
van een vliegveld op het aan de gemeente in eigendom toebehoorende landgoed Duckenburg aan den
Rijksstraatweg Nijmegen —’s-Hertogenbosch op
eenige kilometers afstand van het centrum van Nijmegen. Toen de genoemde bewindsman op het punt
stond zijne hooge goedkeuring aan het plan te hechten, kwam de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën plotseling met
bezwaren naar voren. De K.v.K. heeft daarop een
breedvoerig, gemotiveerd adres aan den minister
van Binnenlandsche Zaken doen toekomen, waarin
zij er o.m. op wees, dat de luchthaven-Duckenburg
binnen afzienbaren tijd voor exploitatie gereed kon
komen en waarbij er zoo terecht op gewezen werd,
dat de directie van de K.L.M. uit ondervinding
weet, dat Amsterdammers, Haarlemmers en ingezetenen van Leiden er niet tegen op zien, per auto,
autobus, ja zelfs per boot een bezoek aan Schiphol
te brengen. Zoodat de Duckenburg voor de Betuwe
en voor Arnhem zeker geen bezwaar kan zijn. En
nu komt de klap op den vuurpijl.
„Aangezien ons van welingelichte zijde werd
medegedeeld, aldus de K.v.K. aan den minister,
dat een vertegenwoordiger van de K.L.M. het
terrein te Nijmegen heeft bezocht en geschikt
heeft verklaard voor den aanleg van een vliegveld, zijn wij van oordeel, dat commentaar overbodig is. Niettemin achten wij het noodzakelijk
nog te doen opmerken, dat de bovengrondsche
hoogspanningskabels van het Provinciaal Geldersch Electriciteitsbedrijf in de Betuwe groote
obstakels voor een vliegveld te Eist zouden vormen. Deze verkeersobstakels ontbreken bij de
luchthaven Duckenburg.”
Hieruit blijkt derhalve, dat het een paar jaar heeft
moeten duren, voordat de K.L.M. tot dezelfde wetenschap der verkeersobstakels is gekomen. Wij
betreuren dezen gang van zaken, omdat de oplossing van het vliegveld bij Nijmegen aldus onnoodig
is opgehouden. Van de K.L.M., met haar bekende

Luchtfoto van een militaire parade op de Van Schaeck Mathonsingel. Ook zichtbaar: het station en het schaars bebouwde Waterkwartier, jaren 30

voortvarendheid, had meer spoed verwacht kunnen worden. Laat men van die zijde nu de schade
inhalen en medewerken aan de snelle totstandkoming van het vliegveld-Duckenburg in Nijmegen.
Dit terrein is en blijft goed en bij de voltooiing van
Rijn- en Waalbrug is dit terrein in een wip per auto
uit de Betuwe, Elst en Arnhem bereikbaar.
Wij moeten ten spoedigste in het luchtnet worden ingeschakeld en de K.L.M. zal nu stellig ook
voor de Duckenburg willen ijveren. Het ligt voor de
hand, dat de Nijmeegsche autoriteiten deze zaak nu
opnieuw ter hand zullen nemen.

Twee weken later, op 31 oktober 1934, schreef
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant opnieuw een uitgebreid artikel over
het vliegveld. Het was een hartstochtelijk pleidooi voor Duckenburg.

Een Nijmeegsch Vliegveld
Binnen weinige jaren zal elke stad haar eigen
vliegveld noodig hebben. Zeker dus een stad van de
grootte van Nijmegen. Waarom zouden wij dan niet
aanpakken en ons een Vliegveld — een luchthaven
— scheppen?
Het ijzer is heet.
Laat ons stadsbestuur het smeden!
Zelfs met ongeloofelijke sprongen gaat de luchtvaart vooruit, en de grootste pessimist moet, na de
prestaties van den laatsten tijd, wel tot inkeer zijn
gekomen. Wij staan vlak voor een groote toekomst
van het luchtverkeer. De weg door de lucht per
vliegtuig zal door de komende generatie even gewoon en even veilig — maar veel sneller — worden

afgelegd, als onze spoorreizen van thans. Om van
binnenlandsch zoowel als buitenlandsch post- en
vrachtvervoer niet te spreken. Kortom, zoo goed als
een spoorwegstation en een haven voor het verkeer
te water, heeft Nijmegen een luchthaven noodig.
En thans mag het gewenscht geacht worden, dat
Nijmegen niet meer de gedachte laat varen aan de
schepping van een eigen luchthaven. Het moet er
toch van komen! Dat wascht het water van de zee
niet af! En nu de gelegenheid gunstig en het enthousiasme er voor groot is, moet niet meer worden losgelaten. Nijmegen als grootste Geldersche stad van
scheepvaart, handel en nijverheid, als markt voor
de Betuwe en het Land van Maas en Waal, als voorland van Noord-Brabant en Noord-Limburg m o e t
h a a r e i g e n luchthaven hebben.
Als de „Duckenburg” eenmaal in een behoorlijk geoutilleerd vliegveld herschapen is, komt de
exploitatie en het verkeer er van zelf. De K.L.M.
zal het, mogelijk in verbinding met het Twentevliegveld, gaarne economisch willen exploiteeren.
En anders zouden andere luchtvaartmaatschappijen
als gegadigden kunnen optreden. Maar de K.L.M.
heeft de oudste en de beste papieren. Zij zal zonder twijfel een groote stad als Nijmegen, in een
belangrijk centrum van de drie provinciën Gelderland, Brabant en Limburg tegemoet willen treden
en helpen. Niet alleen internationaal toch, maar ook
binnenslands heeft luchtverkeer een belangrijke
toekomst. (...)

Dit was slechts het eerste deel van het artikel.
Er volgden nog 889 woorden voordat het klaar
was. De krant hield niet op met pleiten. Op 21
augustus 1935 schreef ze:

Verwaarloost Nijmegen haar kansen?
Al weer ruim twee maanden geleden — in ons
avondblad van 15 Juni — betoogden wij de noodzakelijkheid voor onze stad, om in elk geval voor
een eigen vliegveld te zorgen. Immers, de ontwikkeling van het luchtverkeer is van dien aard, dat
elke plaats van eenige beteekenis en zeker een stad
als de onze een eigen luchthaven behoeft. Wie in
het luchtverkeer van de groote lijnen, maar ook in
het sportieve en individueele luchtverkeer opgenomen wil worden, moet voor het allereerst noodzakelijke daartoe zorg dragen: een behoorlijk vliegveld tot het landen en opstijgen der vliegtuigen.
Leefden wij niet zoozeer in een tijd van praatvaren,
maar in een tijd van doen, dan behoefde over een
zaak als de onderhavige niet télkens geschreven te
worden. Rijk, provincie en gemeente konden dan
hun initiatief — als het althans aanwezig ware —
botvieren en practische werken van algemeenen
nutte, zooals vliegvelden, wegen en woningbouw,
door werkloozen doen uitvoeren. In plaats van
de weken, maanden en jaren in demoraliseerende
ledigheid te slijten, gaf men dan aan de werkloozen arbeid! Duizenden en tienduizenden zouden
bij algemeene en grootscheepsche uitvoering van
openbare werken in het arbeidsleger ingeschakeld kunnen worden en dus een v e r d i e n d
loon ontvangen, in plaats van de demoraliseerende
aalmoes ten koste van de werkende gemeenschap.
De moreele winst van arbeid in plaats van lediggang is niet hoog genoeg aan te slaan, omdat het
voor den bonafiden arbeider kortweg afschuwelijk
is, maanden en jaren zonder zijn schuld als een parasiet op de samenleving zijn tijd met niets-doen te >>
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gen. Intusschen mag op grond van de ontwikkeling
van de luchtvaart toch wel als vaststaand worden
aangenomen, dat elke groote stad binnen korter of
langer tijd haar eigen vliegveld moet hebben. En de
stad, welke het verkeer tot zich wil trekken en niet
te laat in de rij der luchthavens opgenomen wenscht te worden, doet wèl, met den aanleg van een
goed vliegveld spoed te betrachten. Een vliegveld
is het elementair noodzakelijke station voor luchtverkeer. Als de luchthaven er is, komt het luchtverkeer vanzelf, omdat dit aan niets zulk een groote
behoefte heeft als aan gelegenheden tot landing en
opstijging. Het burgerluchtverkeer en de sportieve
luchtvaart nemen snel toe en zoeken natuurlijk vanzelfsprekend de landingshavens met behoorlijke
accomodatie op. (...)

Het haalde niets uit. Op 9 december 1937 berichtte de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant uit de Nijmeegse gemeenteraad:

De Gemeentebegrooting voor 1938
Wat de Raad ervan zegt
Het antwoord van B. en W.
Spoorbrug over de Waal. Daarboven tramremise en elektriciteitscentrale, tweede helft jaren 30

>> moeten slijten. Al zou het verdiende loon niet veel

hooger dan de steun zijn, dan nog hielp de overheid
bij de uitvoering van openbare werken de werkloozen uit den put van moreele ellende, terwijl de
Nederlandsche natie de millioenen besteed zag aan
nuttige werken, die het volk in zijn geheel verrijken
en dùs verbetering zouden brengen in onze totale
economische situatie.
Nemen wij nu als klein voorbeeld onze stad. De
Duckenburg is eigendom van de gemeente en met
een paar jaar arbeid door vele handen gemakkelijk
in een uitstekend vliegveld te herscheppen. Dezer
dagen vangt de Nederlandsche Rondvlucht 1935
aan, en daarbij kunnen natuurlijk alleen maar die
gemeenten worden aangedaan, welke reeds over
een bruikbaar vliegveld beschikken. Nijmegen is
daar niet bij. Wij zouden haast gezegd hebben: natuurlijk niet! Maar als wij het geld van de steunaalmoezen hadden kunnen gebruiken voor de uitbetaling van v e r d i e n d e arbeidsloonen, dan zou
Nijmegen haar eigen luchthaven hebben gehad en
natuurlijk in het luchtverkeer haar aandeel hebben,
met alle voordeelige economische gevolgen van
dien voor stad en burgerij.
Het is in ons land nu eenmaal een eenigszins zonderlinge zaak: al dat gepraat en nog eens gepraat,
vele jaren lang, over werkverruiming en wat dies
meer zij, terwijl de werkelijke kansen, die er zijn
om duizenden ellendigen uit hun ontbering door
arbeid naar boven te halen, eenvoudig met alle mogelijke bisbilles worden doodgepraat of genegeerd.
Waarom pakken wij, al of niet met behulp van
de regeering, een zaak als de Duckenburg en ons
armzalig wegennet en wegdek niet op dwingende
wijze aan? Waarom probeeren wij niet het voor-
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beeld te geven? Waarom zouden wij geen arbeid
eischen voor, maar dan ook arbeid geven aan hen,
wier ongelukkige positie thans zulk een druk op de
zwoegende gemeenschap oefent, zonder eenigerlei
tegenprestatie? Wij zijn benieuwd of de Troonrede
in het alles-overheerschende vraagstuk der werkloosheid eindelijk positief nieuws zal brengen,
maar ook, of in onzen gemeenteraad alle initiatief
in deze achterwege zal blijven.

Twee jaar later was er nog steeds niets gebeurd. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant schreef op 15 juni 1937:

Het vliegveld Duckenburg?
Zou er in de eerste kwarteeuw nog iets komen
van een eigen vliegveld voor de stad Nijmegen op
den Duckenburg? Wij gelooven van wel. Een behoorlijk aantal jaren is „al pratende” voorbij gegaan
en er zal nog wel wat water door de Waal stroomen, voordat het vliegveld Duckenburg officieel
geopend zal worden. Toch hebben wij de overtuiging, dat de omstandigheden ons niet alleen aan een
eigen vliegveld zullen helpen, doch dat ook de termijn van overweging en beraad bekort zal worden.
Eenmaal zijn de onderhandelingen tusschen ons
gemeentebestuur en de regeering zoover gevorderd
geweest, dat minister Ruys de Beerenbrouck op het
punt stond, in de uitvoering van het plan om den
Duckenburg in een vliegveld te herscheppen (bij
wijze van werkverschaffing) toe te stemmen. De
zaak is toen eenigszins gemaltraiteerd en het Elster
plan werd op den voorgrond geschoven. Van de tot
stand koming hiervan is niets met zekerheid te zeg-

Geen vliegveld Duckenburg?
Een Raadslid wenschte gaarne van burgemeester
en wethouders te vernemen, of er kans bestaat op
den aanleg van een vliegveld op den Duckenburg.
Ook vroeg dit lid of de plannen omtrent den aanleg
van een vliegveld te Elst zullen worden verwezenlijkt.
Antw. van B. en W.: Gelet op de eenige jaren geleden ingestelde pogingen, kan thans wel worden
aangenomen, dat op den aanleg van een vliegveld
op den Duckenburg niet kan worden gerekend. Voor
wat betreft den aanleg van een vliegveld te Elst is
uit de pers gebleken, dat de commissie, bedoeld in
art. 12 der Onteigeningswet, voor de te onteigenen
gronden ten behoeve van den aanleg van genoemd
vliegveld reeds zitting heeft gehouden.

Op dinsdag 8 april 1939 nam de Nijmeegse
gemeenteraad het voorstel van B en W aan
,,om 75.000 gulden beschikbaar te stellen in
verband met onteigening van gronden voor de
stichting van een vliegveld Elst.” De stemverhouding was 28 voor en 7 tegen.
Kort daarop brak de Tweede Wereldoorlog uit.
De Duitsers maakten van vliegveld Deelen boven Arnhem de grootste vliegbasis van Nederland. Na de oorlog werd die verkleind, maar
aan een vliegveld in Elst of Duckenburg was
geen behoefte meer.
Samenstelling: René van Berlo
Luchtfoto’s: Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Grondfoto: collectie Rob Jordens

‘Wachtwoordcultuur’

Gratis computercursussen

in Nijmeegse bieb
Bibliotheek De Mariënburg start in januari
een nieuwe serie gratis cursussen die je leren werken met een computer. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die daar wel
wat hulp bij kunnen gebruiken.
Het leren werken met de computer zorgt ervoor dat je gemakkelijker mee kan draaien in
deze maatschappij, want steeds meer organisaties gaan ervan uit dat je digitaal bereikbaar
bent. De basiscursus Klik & Tik leert je daarom de allereerste beginselen van het werken
met een computer. In kleine groepjes en onder
geduldige begeleiding.
Alles digitaal regelen bij de overheid is ook
nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Cursisten leren in de cursus Werken met de
digitale overheid hoe ze DigiD kunnen gebruiken, in kunnen loggen op overheidssites
en online aanvragen kunnen doen voor bijvoorbeeld een toeslag of uitkering. In enkele
bijeenkomsten maakt de cursist op deze manier kennis met werken met de digitale overheid.
De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt mensen
met diverse cursussen en spreekuren graag
verder op digitaal gebied. Geïnteresseerden
kunnen deze twee cursussen daarom gratis
volgen. Vraag naar een inschrijfformulier in
de bibliotheek en meld je aan, of bel naar de
klantenservice van de bibliotheek: (024) 327
49 11. De bibliotheek neemt dan contact met
je op om te kijken of de cursus past bij je niveau en op welke datum je kunt starten. Ben
je zelf al handig met de computer maar ken je
iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Kijk
dan voor een compleet overzicht op www.
obgz.nl/digitaalvaardig.
Tekst: Sanne van den Heuvel
Foto: Bibliotheek Gelderland Zuid

Eigenlijk een open deur als je het erover
hebt. Die virtuele deur dient wel gesloten te
blijven. De gevolgen laten zich anders raden. De voorbeelden kennen we uit het dagelijkse gebruik: bancaire aangelegenheden
en alles wat daarmee samenhangt. Maar
wat te denken van je foto’s naar de ontwikkelcentrale brengen via de digitale snelweg
en na enige dagen die foto’s ophalen bij de
betreffende firma. Een aspect daarvan is de
merkentrouwheid die zo ontstaat. Laat je die
foto’s bij andere firma’s (‘ontwikkelen’ niet
meer!) afdrukken dan krijg je een enorme
lijst met inlogcodes en passwords tot je
beschikking die je op zich weer goed moet
bewaren om zelf de juiste wachtwoorden te
gebruiken in de juiste context. Ieder zal wel
een aantal van die wachtwoorden kunnen
onthouden. Het beste is om die toch weer
ergens onder te brengen en goed te bewaren.
Dan is er de DigiD-code, die overigens best
weer handig is wanneer je de gemeentelijke
balie wilt bezoeken en daarvoor niet achteraan wenst te sluiten en op je beurt te wachten. Paspoort als meest bekende document;
daarvoor hoef je tegenwoordig niet lang
meer te wachten. Je kunt met je inlogcode
van de gemeente (Nijmegen) direct datum
en tijd vastleggen en jezelf onnodige wachttijd besparen. Het blijkt goed te werken,
zodat er minder gedoe is met ‘nummertjes’
en eventueel handgemeen of kwade gezichten wanneer de ander toch eerder aan
de beurt is. Alles kan van tevoren worden
vastgelegd. Ben je op tijd, dan is er niets
aan de hand. De baliemedewerker komt je
al lachend tegemoet.
Andere toepassingen van wachtwoorden
zijn computers, eventuele werkomgevingen.
Zelfs postcodes om je TomTom te installeren. Huur je een auto, dan raakt die alleen
in beweging met behulp van je persoonlijke
code.

In de zomer van 1982 is er op het uitkijkpunt van het Valkhofpark een tijdscapsule
neergelegd in een glazen koker. Die koker
bevat informatie over Nijmegen. Geschiedenis, afbeeldingen, tekeningen van kinderen,
verhalen en andere wetenswaardigheden
over onze stad. Het blijkt wederom een zeer
bijzondere stad. Sommigen hebben het over
‘de kunststofcultuur’ in die jaren, getuige het
veelvuldig gebruik van die grondstof voor allerlei producten die wij gebruiken. Zelfs een
printer is niet meer van metaal maar van
kunststof vervaardigd. Het is de normaalste
zaak van de wereld. Al die producten worden overigens vaak niet meer in Nederland
gemaakt, maar dat terzijde. Enorme hoeveelheden kunststof worden verwerkt, ook
in verpakkingsmateriaal en keurig apart, in
Nijmegen althans, aan de Dar weer aangeboden.
Deze tijd (dertig jaar later) krijgt echter toch
weer een andere naam: ‘wachtwoordcultuur’. Sociologen zullen het erover eens
zijn. Ondanks onze behoefte om te delen, of
juist dankzij onze behoefte daartoe, hebben
we die wachtwoorden nodig. Miljoenen malen per jaar loggen we in met z’n allen. We
gebruiken Engelse termen als passwords,
codes, sleutels, toegang. Overal bouwen we
een entree aan vast, alleen bedoeld voor
degenen die zich ervoor opgeven.
Dat we van informatie afhankelijk zijn, dat is
duidelijk. Dat we niet alles op straat hoeven
te gooien is ook duidelijk. We worden en zijn
wel behoorlijk afhankelijk van al die ‘woorden’. Het blijven echter digitale woorden.
Wanneer we elkaar echt willen bereiken zijn
vaak heel wat meer geschreven of gesproken woorden nodig. Daar zijn we gelukkig
zelf bij!
Er is overigens een heel belangrijk lokaal
nieuwsmagazine dat je zonder wachtwoord
kunt openen: ‘Mariken’.
The best things in life are for free!
Vincent Beijk

27

advertenties
dec 2017

KASTEN OP MAAT

Thuis in thuiszorg
Wij zijn een klein team dat zorg op maat volgens uw wensen levert. Wij vinden
persoonlijke aandacht net zo belangrijk als de zorg zelf. Onze gediplomeerde
en bekwame zorgverleners staan klaar om u te ondersteunen of (tijdelijk) de
zelfzorg over te nemen.
Teamzorg Nijmegen verricht diensten en biedt oplossingen op het gebied van:
•

Persoonlijke verzorging

•

Verpleging

•

Individuele begeleiding en ondersteuning

•

Huishoudelijke hulp

•

Dagbesteding

Zo mooi kan perfectie zijn!

Oude Graafseweg 96 - Nijmegen- (024) 377 42 00
Tarweweg 7-S | 6534 AM Nijmegen
T. 024 205 205 7 | info@teamzorg.eu | www.teamzorg.eu

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl
www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

advertenties

Prijsvraag: De Stevenskerk
Iedereen die ooit in Nijmegen is geweest, herkent de Stevenskerk meteen: het monumentale
gebouw met de iconische toren die de skyline
van de stad domineert. Hoewel de Stevenskerk
al 750 jaar het hart van Nijmegen is, was de geschiedenis van deze bijzondere kerk nog nooit
uitgebreid beschreven. Tot nu!

Het nieuwe koffietafelboek De Stevenskerk.
750 jaar spiegel van Nijmegen bevat niet alleen
prachtige foto’s en afbeeldingen, maar ook nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis, uitgebreide
informatie over de bouwsculpturen, wandschilderingen en het interieur van de kerk. Daarnaast is
er ruim aandacht voor de orgels.

Hele geschiedenis van de kerk
Het boek neemt je mee door de gehele geschiedenis van de Stevenskerk: de bouwgeschiedenis in
de Middeleeuwen wordt besproken, met aansluitend het reilen en zeilen van de kerk en de stad in
de roerige jaren van de godsdienststrijd in de zestiende en zeventiende eeuw. De geschiedenis van
het kerkelijk leven na de reductie belicht vooral de
relatie tussen protestant en katholiek Nijmegen.
En natuurlijk is er volop aandacht voor de wederopbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog.
Dit boek laat je wederom verliefd worden op de
schoonheid van deze historische kerk!

Win een exemplaar van het boek!
Mail het juiste antwoord op de onderstaande
vraag naar promotie@vantilt.nl en maak kans op

dit prachtige boek! We maken uiterlijk 8 januari 2018 de winnaar bekend en berichten hem/
haar per mail.

Vraag
In de twintigste eeuw werd opdracht gegeven
voor nieuwe gebeeldhouwde kraansteentjes ter
versiering van de kerk. Hier werd tienduizend
gulden aan uitgegeven. Monumentenzorg wees
de nieuwe kraansteentjes
kraagsteentjes vervolgens af omdat
ze niet in overeenstemming waren met het karakter van de kerk. Om hoeveel kraagsteentjes
ging het?
A. ca. 170
B. ca. 210
C. ca. 120
D. ca. 80

Over het boek
De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen
Redactie: Hettie Peterse, Elsbeth Rooker, Rob
Camps & Karel Emmens
Uitgeverij Vantilt
ISBN 9789460043451
Introductieprijs tot 1 februari € 29,95 (daarna
€ 35). Verkrijgbaar in de boekhandel, bij de
Stevenskerk of via www.vantilt.nl

WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN
WAT
IS ER TE
DOEN?

16 DECEMBER

KERSTCONCERT
STEVENSKERK

21 DECEMBER

SANTARUN

22 DECEMBER

EXTRA KOOPAVOND KERST

23 DECEMBER

TRUCKOPTOCHT

9 DEC T/M 7 JAN WINTERSTRAATJE MET

LAMPIONNENOPTOCHT
ELKE ZONDAG

SHOPPEN IN HET CENTRUM
VAN NIJMEGEN

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

30

de Dukenburger - december 2017
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BESTEL ONLINE
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Ook ingang Klimopstraat 24

www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens

4 HALEN=1 BETALEN
682.

Great Sphinx

Openingstijden:
Donderdag 28 december
08:00 tot 22:00
Vrijdag 29 december
08:00 tot 22:00
Zaterdag 30 december
08:00 tot 00:00

OP=OP

500 grams 25 shots heavy cake
met extra zware tubevullingen
met dubbele effecten.

79,

99

683. Venetian

48 schots waaier cake.
Diversiteit aan golden
willow effecten met
diverse kleuren die
lang in de lucht blijven
KDQJHQ'HͤQDOHVFKLHW
een zwaar salvo van
6 willow effecten, dit zorgt
samen voor een
mega spektakel.

-75%
Maximaal 1 per klant

IT!!

ALITE
MEGA KW

IJS

HALVE PR

-50%

65,00

32,

500 GR

KRUIT

50

2 HALEN=1 BETALEN
735.

Future Star

40 schots cake met diverse grote groen
en gouden glitters voor een
geweldig gouds spektakel.

500 GR

KRUIT

GRATIS

2 HALEN=1 BETALEN
720.

Palm Trophy

20,00

705.

GRATIS

Space Power
bij uw bestelling vanaf
F 75,- tot F125,-

2 halen
=
1 betalen

GRATIS twv
Maximaal 1 per klant

745.6SLW̨UH

36 schots cake met witte
glitter mine effecten overgaand
in een fantasch zilver glitter spectakel.

35,00

710.

GRATIS

3 HALEN=1 BETALEN

49,99

2 halen
=
1 betalen

76 schots fanshape cake met gekleurde staarten,
SDUHOVJRXGHQJOLWWHUEURFDGHͥXLWHIIHFWHQ
red plum en bloemen crown.
Groter zijn ze niet te vinden!

708.

500 GR

Detonator

bij uw bestelling vanaf
F 125,- tot F200,712.
GRATIS twv

KRUIT

50,00

GRATIS

bij uw bestelling vanaf
F 200,- tot F300,-

2 halen
=
1 betalen

3 halen
=
1 betalen

Fabulous

25 schots zwaar
kaliber siercake,
maximaal gevulde
tubes tot 25 gram!
De effecten zijn
mysterieus maar
succes is
verzekerd.

Maximaal 1 per klant

100,

bij uw bestelling vanaf
F 40,- tot F75,GRATIS twv

40 schots cake met
diverse grote groen
en gouden glitters
voor een geweldig
gouds spektakel.

42,50

Magnolia Dreams

Exclusive Dream

Silver Rose

00

z Gratis vuurwerk
z Gratis vuurpijl
z Full hd video’s bekijken

KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP DE ACHTERZIJDE

KRUIT

Maximaal 1 per klant

2 HALEN=1 BETALEN
740.

KNALPIJL
BIZARRE
HTFLITS
MET LIC

VOORVERKOOPACTIE!!

2 KG

Maximaal 1 per klant

57,50

BESTEL ONLINE
Bestel online
en ontvang naast het
andere gratis vuurwerk ook nog
een MEGA BANG ROCKET twv 6,59 GRATIS!!

4 halen
=
1 betalen

Wave

KORTING
TOT 75%

GRATIS twv

GOEDKOOPSTE
VAN NEDERLAN
D!!

-60%
50,00

500 GR

KRUIT

500 GR

KRUIT

19,

99

VOOR NOG MEER KNALHARDE ACTIES KIJK IN DE FOLDER OF OP

www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens

85,00

GRATIS

730.

Show Crusher
bij uw bestelling
vanaf F300,-

NAL USE!

NIEUW!

1 KG

KRUIT
GRATIS twv

FOR PROFESSIO

100,00
770.

ALLEEN GELDIG IN DE VOORVERKOOP
T/M 26-12-2017

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 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van
Mariken uw zakelijke gegevens op onze speciale Vriendenvan-Marikenpagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze
jaarlijkse Vrienden-van-Marikenborrel. Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar
en wordt huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de bibliotheek en diverse
supermarkten en horecagelegenheden.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 51 | 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

Cafetaria Vuurens
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T 024 322 42 73

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

L&S bed- en interieurmode
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.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

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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