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Arnold Jacobs. Hij is 79 jaar, ondernemer 
en runt sinds 1963 de rijwielshop met bij-
behorende fietsenstalling op het centraal 
station van Nijmegen. Op 1 november van 
dit jaar draagt hij zijn zaak na 55 jaar weer 
over aan de NS, die de activiteiten in eigen 
beheer wil nemen. ‘Ik heb wel bedongen dat 
mijn medewerkers worden overgenomen’, 
zegt hij. 

Jacobs was de zoon van een rijwielhandelaar 
in Cuijk. Hij had nooit de ambitie om zijn va-
der op te volgen. Zijn droom was om werktuig-
bouwkunde te gaan studeren in Eindhoven. 
Het liep allemaal anders toen zijn moeder op 
zijn vijftiende jaar, samen met de baby, in het 
kraambed overleed. Zijn vader bleef met elf 
kinderen achter en was zo ondergedompeld 
in rouw dat hij niet in staat was om te werken. 
Jacobs zag zich genoodzaakt de honneurs 

waar te nemen, gaf zijn studie op en trad in de 
voetsporen van zijn vader om in het inkomen 
van het gezin te kunnen voorzien. Zijn broers 
volgden hem later in de zaak. In 1960 kreeg hij 
vervolgens het aanbod van de NS om als zelf-
standige de fietsenstalling van station Weert 
uit te gaan baten. 

Hij besloot de uitdaging aan te gaan. Hij moest 
nog wel eerst twee weken wachten totdat hij 
21 en handelingsbekwaam was, voordat hij 
de contracten kon tekenen. De NS vroeg hem 
een paar jaar later om de stalling in Amster-
dam Amstel op poten te zetten. Jacobs stemde 
toe op voorwaarde dat zijn volgende stalling op 
het NS station in Nijmegen zou zijn. Hij zette 
in Amsterdam een stalling op waar zesduizend 
fietsen per dag naar binnen en buiten reden. 
In 1963 was het eindelijk zover. Jacobs kreeg 
zijn felbegeerde stalling in Nijmegen en keer-

de terug naar zijn geboortegrond in Cuijk. Hij 
trouwde er met Tonnie en ze kregen samen 
vier kinderen. Hij verhuisde drie keer met zijn 
zaak. Van de plek waar nu het Mercure Hotel 
staat, naar waar nu de Bruna is gevestigd en 
uiteindelijk onder het nieuwe stationsplein. Zijn 
fietsenwerkplaats is door de jaren heen gere-
nommeerd geraakt. 

In 1964 is Jacobs medeoprichter geweest van 
de Landelijke Vereniging Stationsfietsenstal-
lingen.  Hij bekleedde 27 jaar lang de rol van 
secretaris en 8 jaar van voorzitter in het be-
stuur. Hij doet het inmiddels wat rustiger aan. 
Hij heeft personeel in dienst en inmiddels zelfs 
een bedrijfsleider, die hem heeft bevrijd van al-
lerlei administratieve en logistieke rompslomp. 
Jacobs zegt dat hij nu alle tijd heeft om aan 
fietsen te sleutelen en koffie te drinken. 
Dit was ooit anders. Jacobs zegt dat hij altijd 

Portret van een man

Sinds de komst van 
de buitenstalling 
naast het station en 
de gratis bewaakte 
fietsenstalling onder 
Doornroosje is het 
aantal gestalde 
fietsen in de stalling 
van de NS per dag 
afgenomen van 2300 
fietsen naar 700 
fietsen. 

Arnold Jacobs
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Vervelend is dat de 
medewerkers van de 
fietsenstalling soms als 
verlengstuk van de NS 
worden gezien. Wanneer op 
de schermen in de stalling 
staat dat een trein niet rijdt of 
vertraging heeft, dan hebben 
ze het nog wel eens te 
verduren. 

lange dagen maakte, omdat er aanvankelijk 
geen geld voor personeel was. ‘Mijn gezin is 
te kort gekomen, niet in materieel opzicht, wel 
daar waar het mijn aandacht en aanwezigheid 
betrof.’ ‘Pa, we hebben je nooit echt als vader 
gekend, omdat je er nooit was’, hoort hij nu  
wel eens van zijn kinderen. Hij weet dat zijn 
kinderen in dat opzicht teleurgesteld zijn, maar 
is ook nuchter: hij kan het niet meer verande-
ren. 

‘Ik wilde dat mijn gezin het aan niets zou ont-
breken en ik heb hard gewerkt om een mooi 
huis te laten bouwen.’  Zijn gezicht gaat stralen 
wanneer zijn kleindochter ter sprake komt. Ze 
komt vaak langs en samen klussen ze dan om 
en in het huis. Hij haalt met heel veel plezier 
een klein beetje in wat hij als vader heeft ge-
mist. 

‘Ik weet niet of ik, wanneer ik de kans zou heb-
ben gekregen om te studeren, het anders zou 
hebben gewild. Ik heb het nu ook heel goed 
gehad. Ik weet niet wat ik heb gemist. Ik denk 
dat ik het misschien wel wat gemakkelijker 
zou hebben gehad wanneer ik zou hebben 
gestudeerd.’ Jacobs is de laatste vijftien jaar 

de wereld gaan ontdekken. Samen met zijn 
vrouw heeft hij diverse landen in Afrika, Azië 
en Zuid-Amerika bezocht. Wanneer het aan 
zijn vrouw ligt dan wordt de volgende bestem-
ming Nieuw-Zeeland. Hij twijfelt, omdat zijn 
mobiliteit minder wordt en hij ziet op tegen de 
lange vliegreis. 

Hij is rijwielhandelaar, maar onlangs heeft hij 
zijn fiets aan een van de kinderen gegeven. 
Jacobs voelt zich niet meer veilig op de fiets. 
Zijn laatste ritje was op een gehuurde elektri-
sche in de Elzas en hij kon alleen maar heel 
angstig zijn. Hij houdt het bij de benenwagen 
en zijn busje, dat hij elke dag bij Hotel Mercure 
parkeert. In ruil daarvoor mogen hun gasten 
gratis gebruik maken van zijn huurfietsen. 

Volgend jaar februari wordt hij 80. Het liefst is 
hij dan weg en op reis. Zijn kinderen vinden 
dat vervelend, maar hij heeft niks met verjaar-
dagen. Hij heeft ook niks met in het middelpunt 
van de belangstelling staan. ‘Ik weet niet of ik 
bescheiden en verlegen ben. Ik heb het altijd 
wel proberen goed te doen en heb zelden pro-
blemen gehad met mijn personeel. Ik heb altijd 
heel fijn met ze gewerkt.’ 

Op 1 november trekt hij de deur van zijn wer-
kend leven dicht. Jacobs ziet op tegen alle 
zaken die daarvoor en daarna moeten worden 
afgehandeld. Hij is nog weinig bezig met wat 
dit emotioneel voor hemzelf betekent, maar 
is erop gericht dat het voor zijn jongens, zijn 
monteurs, goed geregeld wordt. Hij wil in ieder 
geval na die datum zo min mogelijk verplichtin-
gen. Hij heeft daarom al besloten het bridgen 
niet meer op te pakken. 

‘Ik denk dat het vreemd zal zijn, wanneer ik 
niet meer werk. Misschien val ik wel in een 
groot gat, omdat ik nooit de tijd heb gehad om 
hobby’s te ontwikkelen. Mijn vrouw denkt dat 
het ook wel wat zal gaan worden. Vooralsnog 
wil ik de zaak eerst tot een goed einde bren-
gen en dan zie ik wel verder.’ Jacobs denkt 
niet lang na over de vraag wat hij de mooiste 
plek van Nijmegen vindt. ‘Ik ken Nijmegen niet, 
dus ik kan er geen antwoord op geven’, zegt 
hij nuchter en eerlijk. Hij is 55 jaar lang in zijn 
busje van Cuijk naar het NS-station Nijmegen 
gereden en is vervolgens zijn fietsenstalling 
binnengelopen. Dat was zijn mooiste plek. 

Tekst: Sandra de Vries     Foto: Gerie Sandmann

Er blijven ook wel eens fietsen staan 
in de stalling. Na een week gaan ze 
naar een verzamelplek vooraan in de 
stalling. Minimaal drie maanden blijven 
ze staan, waarna ze door de NS worden 
getaxeerd en weggehaald. De meeste 
van deze weesfietsen zijn gestolen en 
achtergelaten. Jacobs zegt dat een van 
de weinige en een beetje spannend 
verhaal achter een weesfiets is geweest, 
dat de eigenaar terugkwam met de 
mededeling dat hij drie maanden in het 
gevang had gezeten. 

Sandra de Vries en Arnold JacobsDe fietsenstalling bij het station 
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OpgrOeien in 
nijmegen-Centrum

Maak kennis met Sam (11 jaar)

	Waar ben je geboren?
Sam: Ik ben bijna in de auto geboren op weg 
naar het Canisiusziekenhuis.

Sam
Als de Mariken uitkomt voor verspreiding brengen we altijd een aantal extra exemplaren naar het 
adres van de geïnterviewde kinderen toe voor de familie- en kennissenkring. Op weg naar het adres 
van Finn-Marie viel ons een jongen op die overijverig de reclame aan het rondbrengen was met een 
opoekarretje. Tja, wat doe je dan…vragen of hij wellicht in de Mariken wilde staan. Dus lezers:

	 Hoe vind je het om te wonen in Nijmegen-  
 Centrum?
Sam: Het is fijn om in het centrum te wonen. Ik 
weet ook niet beter, want ik heb altijd hier in de 
Nonnenstraat gewoond. Het is soms wel wat druk, 

maar ook handig omdat alles in de buurt is. De 
school, winkels, speelruimte, het park.

	 Met wie woon je huis?
Sam: In dit huis woon ik samen met mijn vader 
en moeder en mijn zusje van 5 Iona en onze 
twee konijntjes Evo en Streipy. Evo is vernoemd 
naar een action figure van Lego en wordt bijna 
uitgesproken als Ivo. Op dit moment staat ons 
huis een beetje vol met spullen die al klaar 
staan voor de overname van een winkel in de 
Grotestraat. Mama gaat dit doen. (De redactie 
oppert aan Sam, dat we er als Mariken wel 
aandacht aan willen schenken als het zover is, 
dat de winkel wordt geopend.) 

	 Op welke school zit je?
Sam: Ik zit op de Petrus Canisiusschool hier 
in het Centrum in groep 7 bij meester Jasper 
en juf Imke. Ik heb een jaartje door-gekleuterd, 
dus daarom zit ik in groep 7. Lekker vlakbij is 
de school, dus ik kan er zo heen lopen. De 
gymlessen vind ik erg leuk, vooral als er wordt 
gevoetbald of gehockeyd. Ook de weektaak die 
je krijgt vind ik fijn, zeker als de taak makkelijk 
is en ik het snel af krijg. Laatst kregen wij van 
mijn moeder muziekles met houten lepels, dat 
was cool. Redactie: het heet playing the spoons, 
zoals ze dat in Ierland/Schotland doen. In Turkije 
doen ze iets dergelijks met “bones” en in Spanje 
doen ze dit met castagnetten. We gaan dit jaar 
met school op kamp naar Beuningen. Omdat 
ondergetekende ook vaak mee is geweest op 
kamp, kletsen we wat heen en weer over de 
invulling van het kamp, de bonte avond en 
de nachtelijke capriolen van kinderen. Sam 
verzekert mij dat hij het kamp ook gaat gebruiken 
om lekker vroeg te gaan slapen. Ik zeg hem dat 
dit niet gaat lukken en dat wij elkaar hier nog wel 
over zullen spreken.

  Heb je ook hobby’s?
Sam: Het beoefenen van een sport doe ik niet. 
Ik beweeg al genoeg met de reclame. Dit doet 
hij overigens niet alleen, maar met hulp van 
de ouders. Het is geen grote wijk aldus Sam 
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Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

en hij kan er lekker door sparen. Als het onder 
de 5 euro is, koopt hij er af en toe wat voor op 
bijvoorbeeld een rommelmarkt. Ik leer zo met 
geld omgaan en dat is ook handig. Sam is dol 
op gamen. Hij heeft een Playstation 2. Ook 
hebben we Wii, een tablet en een computer waar 
je spelletjes op kan doen. Vechtspellen vind ik 
erg leuk zoals Fortnite. In dit spel moet je tegen 
vijandige wezens vechten om te overleven. Je 
kan het alleen spelen, maar ook tegen anderen. 
Het is een heel populair spel. Verder hou ik ook 
van lezen. Buiten met mijn waterpistool of super 
soaker vind ik ook leuk, helemaal als je anderen 
nat kan spuiten. De soaker, die ik nu heb is niet 
zo krachtig. Ik zou wel een sterkere soaker willen 
hebben. Ook heb ik twee zwaarden. Om dit 
aan te tonen, moet onze fotograaf er even aan 
geloven. Sam gaat met hem in gevecht, tot deze 
zich maar snel overgeeft. Sam vervolgt dat hij het 
met lekker weer ook fijn vindt om te zwemmen 
in West. Daar houd ik het wel een middagje uit 
hoor. Op 12 mei van dit jaar heb ik meegedaan 
aan het Nederlands Kampioenschap waterfietsen 
in de Spiegelwaal voor de leeftijd 10 t/m 14. 
Dat heb ik gewonnen. Daarvoor ben ik toen ook 
geïnterviewd.

  Heb je ook een vrienden?
 Sam: Ik heb kort een vriendinnetje gehad. Haar 
heb ik zelfs snoep gegeven en een roos, maar het 
is uit. We waren te jong. Ik antwoord Sam, dat er 
wel meer meisjes later zullen langsvliegen, waarop 
hij gevat antwoordt dat meisjes niet kunnen 
vliegen, tenzij je ze door de lucht gooit. Sam heeft 
ook een vriend Noah. Noah zit in een koor, waar 
Sam zijn moeder ook bij is aangesloten. Als wij 
samen kunnen afspreken word ik erg blij, want wij 
zijn echt hele dikke vrienden. Het is heel jammer 
dat Noah niet in Nijmegen woont, maar in Arnhem, 
want dan zagen we elkaar vaker.

  Waar word je heel blij van?
Sam: Als ik kan gamen en niet hoef te werken 
of als ik kan afspreken met mijn vrienden, 
die ik bijna nooit zie (met werken wordt het 
rondbrengen van de folders bedoeld). Eens kwam 

Noah onverwacht logeren. Ik werd hier zo blij van 
dat ik al dansend mijn broek verloor van vreugde.

  Wat is je favoriete vakantieland?
Sam: Griekenland is ons favoriete vakantieland. 
We hebben daar verschillende eilandjes bezocht. 
Ken je Kos, vraagt Sam, daar hebben we een 
zwavelbron bezocht. Het fijne van Griekenland 
is dat ik daar nooit verkouden ben en in 
Nederland bijna altijd. Op de tip dan maar later 
in Griekenland te gaan wonen, antwoordt Sam 
echter stellig dat hij liever in zijn eigen oude 
vertrouwde vaderlandje blijft. Sam kan enkel 
basiswoorden Grieks, zoals goede morgen, 
goedenavond en groeten. Heel handig als je daar 
bent.

  Als je veel geld had, wat zou je daarmee willen  
 doen?
 Sam: Een villa met zwembad zie ik wel zitten,   
 maar ook elke week heel veel boodschappen  
 doen is wel een wens. De rest geef ik aan het   
 goede doel.

  Wat is je lievelingseten? 
Sam: Pasta met ham en kaas. Elke pizza die 
er is vind ik lekker, zolang als er maar geen 
champignons op zitten.

  Wat wil je later worden?
 Sam: Als er nog iets coolers bestaat dan 
politieagent, dan wil ik dat worden, maar anders 
politieagent en dan motoragent.

  Wat is je grootste droom?
 Sam: Boeven vangen en van de wereld een 
betere wereld maken.

Redactie: Het was leuk om kennis te maken met 
deze vriendelijke reclamerondbrenger. Tegen het 
einde van het interview ging Sam nog even los over 
het waterfietsen op de Spiegelwaal, over de nieuwe 
winkel en over zijn half-Schotse afkomst en natuurlijk 
over allerlei spellen uit de gamewereld, waar vrouwen 
doorgaans geen verstand van hebben.

Qader Shafiq

William Nijland

Ga er eens op uit
Lieve mensen en ondernemers uit het cen-
trum en de Benedenstad van Nijmegen.
Er zijn allerlei vormen van DRUGSTOERIS-
ME. Een dergelijke toeristische plek is in ons 
centrum te vinden. De mensen die er komen, 
werken en wonen zijn er niet zo blij mee.

Ik nodig u uit om uw buren te helpen. Ga er 
eens op uit. Spreek met een paar mensen 
af en ga op drugstoerismetour in je eigen 
stad. Loop door de Van Welderenstraat, kijk 
eens in de Tweede Walstraat en neem er je 
tijd voor. Ga eens een tijdje ergens zitten of 
staan. Bekijk de heren dealers en geef ze 
aandacht. Doen ze iets verkeerds, spreek 
ze aan, maak foto’s, bel de politie, spreek 
een handhaver aan. Praat met je collega-
ondernemers in de straat of bedenk samen 
een leuke activiteit. De volgende dag heb je 
thuis genoeg te vertellen als er bezoek komt. 
Gezelligheid kent geen tijd.

Als wij in ons eigen stadje genoeg aandacht 
geven aan deze vorm van toerisme, dan 
hoeven allerlei gasten van elders dat niet 
meer te doen. Maak het de dealer moeilijk. 
Zorg dat de klant zich niet op zijn gemak 
voelt. Dat draagt voor ons allemaal bij aan 
minder drugstoerisme.

Wij proberen het met man en macht te be-
strijden, maar zonder uw hulp, aandacht, 
ideeën, aanwezigheid is het lastig. 
Samen de hond uitlaten. Daar hebben ze 
een hekel aan. DOEN! Dus laat je zien en 
help!  
 
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william
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Kronenburgerpark

Deze lente heeft zeker veel nieuws gebracht. 
Zoveel nieuw leven was er jaren niet te be-
wonderen in de dierenweide. De geitjes Mette, 
Pien en Nora kregen maar liefst vier lamme-
tjes; drie geitjes, Saar, Sanne en Sofie en een 
bokje, Samson. Voor de aandachtige kijker: in 
de vacht van Samson is een soort ‘S’ te zien, 
dat is dus het bokje. De moeders hebben het 
bevallen prima doorstaan en alle lammetjes 
zijn gezond en bruisen van energie. 
In dit jaar van het 25 jarig bestaan van de 
Stichting Vrienden Kronenburgerpark lijkt al dit 
nieuwe leven een beloning van de natuur te 
zijn. Het weer doet ook zijn best en de weide is 
groener dan ooit.
Blijft onze dringende vraag, beste bezoekers, 
voer onze dieren niet. Zij krijgen alles wat no-
dig is en zeker nu is het van belang dat ze geen 
eten binnenkrijgen dat eigenlijk niet gezond 

voor ze is. Zonder te voeren kunt u genoeg 
genieten van de capriolen van alle lammetjes.
Als kers op de taart hebben de vrouwtjespau-
wen Pauwlien en Emma elf eieren uitgebroed. 
Nu lopen dus elf pauwenkuikens in de buiten-
ren samen met hun moeders. De pauwtjes 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
moeten daar nog even blijven, het gaas van 
de ren is kuikenproof gemaakt, tot ze iets ge-
groeid zijn. In de weide kunnen ze nu nog niet 
veilig rondlopen. De ervaring heeft geleerd dat 
als de kuikens nog heel klein zijn, een aantal 
van hen het niet overleeft buiten de ren, om-
dat ze dan worden aangevallen door grotere 
vogels, zoals bijvoorbeeld de kauwtjes die in 
groten getale rondvliegen in het park.
Op zaterdag 7 juli, de open dag, zijn ook zij 
groot genoeg om vrij rond te lopen. U bent van 
harte welkom op die dag van 12.00 tot 17.00 
uur om van dichtbij al dit schoons te bekijken 
en als u vragen hebt, onze dierenverzorgers 
staan u met plezier te woord.

Tot 7 juli !

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann



Begraafplaats Graafseweg. Gedenksteen 
voor twintig omgekomen gezinsleden van de 
families Alders en Schmidt tijdens een Duits 
bombardement op 2 oktober 1944. Ze zaten 
in de kelder van de kapokfabriek aan de De 
Ruyterstraat in Bottendaal.

Foto: Nico van Hoorn
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Gerard is 41 jaar en was zwerver. Op 16-ja-
rige leeftijd overleed zijn vader. Niet lang 
daarna kwam zijn moeder met een nieuwe 
‘vader’ aanzetten. Dat beviel Gerard niet, 
hij liep weg van huis en is nooit meer 
teruggegaan. 

Op j72 aan de St. Jorisstraat krijgen wij 
een eerste verhaal van Gerard. ‘Wij’ dat 
zijn enkele medewerkers van zorginstelling 
Pluryn en hun cliënten, een paar opgeschoten 
jongeren die de ‘TalentenExpeditie’ volgen, 
een intensief leer/werk-traject voor jongeren 
en jong volwassenen met afstand tot studie 
en werk. 
Gerard zit er ontspannen bij en vertelt zijn 
verhaal; 21 jaar gezwerfd door Nijmegen en 
andere steden. Nu een flatje en een droom 
voor de toekomst.

ZWerVen met GerArd

Tekst en foto’s: Jack Fila

Dan gaan we op pad. Vanuit de St.Jorisstraat 
72 steken we over naar het Hunnerpark, 
langs de oude stadsmuren. Daar, bij een 
ingang in de muur, blijft hij staan; de eerste 
halte, één van de vele slaapplekken voor 
Gerard. Hij vertelt over al die plaatsen, al die 
steden. Rondkomen deed hij met wat bedelen 
en de straatkrant verkopen.

In de zomer, zonnetje op de bol, lekker warm. 
Een zwerver heeft dan iets romantisch, een 
moderne Zwiebertje. Nou, probeer je maar 
eens voor te stellen hoe dat is bij regen en 
wind, koud en nat. Onderlinge solidariteit met 
andere zwervers? Ben je gek! Pure vijandsc-
hap. Gedeeld wordt er niet; niemand gunt de 
ander ook maar een druppel.

Dit was de laatste halte, onder de spoorbrug. 
Het denderend geluid van de treinen? Daar 
heb je ’s nachts met een zatte kop geen last 
van. En hier heeft Gerard zijn laatste fles 
drank in de Waal gegooid. Nooit meer. 
Gerard is van de alcohol af, maar dan komt 
het volgende probleem. Tot die dag had 
IrisZorg nog enigszins voor hem gezorgd 
met onderdak in bv. De Hulsen. Nu hij van de 
drank af is, valt ook die indicatie weg, en moet 
IrisZorg hem op straat zetten. Van de regen 
in de drup. Maar Gerard blijft droog en neemt 
een besluit: Opvang voor verslaafden, dak- en 
thuislozen kan anders! Kan beter! Daar bouwt 
hij nu aan, zijn droom.

Gerard op Twitter: 
Gerard knuffel engel @goudenengel76

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 11 september om 14.00 uur

Thema:  2 oktober 1944 
 Bommen op de kapokfabriek   
Spreker:  Bart Janssen, auteur van 
 De pijn die blijft
Locatie:  ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, 
 zijstraat Lange Hezelstraat
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of  
 thee in de pauze

Na het bombardement van 22 februari 1944, 
dat aan ongeveer achthonderd mensen het 
leven kostte, ging Nijmegen in september 
1944 opnieuw een rampperiode tegemoet.
Maandenlang werd de stad bestookt met 
Duitse bommen en granaten en wéér
vielen er vele honderden doden. Gruwelijk 
was het bombardement op de kapokfabriek 
in de De Ruyterstraat op 2 oktober 1944, dat 
aan bijna honderd mensen het leven kostte.
Op 11 september, enkele weken voor de 
plaatsing van een gedenkteken op de plaats 
van deze ramp, komt Bart Janssen over dit 
tragische gebeuren een PowerPointpresenta-
tie geven.
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De kerfstok 
Laatst was ik in supermarkt Albaraka in 
Meijhorst, waar je naast verse groenten de 
lekkerste dingen uit de hele wereld kunt 
vinden. Je loopt naar de Marokkaanse 
slager die je met een glimlach begroet. En 
het helemaal met je eens is dat veel vlees 
eten niet gezond is. Een vriendelijke Iraanse 
medewerker begeleidt je langs de winkel-
schappen. Vervolgens kom je bij de kassa, 
waar de Sri Lankaanse eigenaresse een 
rij klanten - een Chinees, een Turkse, een 
Russin en een paar ‘autochtone’ Nederlan-
ders - staat te helpen. Het gaat snel, want 
de dochter van de eigenaresse helpt met 
wegen en inpakken. ‘Ik help u’, zegt de at-
tente tiener tegen een oude ‘Nederlandse’ 
en met haar zware tas verlaat ze de winkel. 
Het voelt vertrouwd. De vriendelijke sfeer en 
de geuren van thuis en de straten van mijn 
jeugd brengen mij de herinneringen van de 
winkels van toen. Waar het heel gewoon 
was dat kinderen de ouders hielpen. Win-
kels waar je zonder geld dingen kon halen. 
De kerfstok waarmee ik bij de bakker brood 
haalde. Elk brood een kerfje. Wanneer de 
stok vol gekerfd was, ging mijn vader of 
moeder betalen. 
Ik verlaat de winkel met een blij gevoel. 
Meijhorst leek nu op de altijd gezellige 
Bottendaal. Waar iedereen iedereen kent 
en waar de winkels en kroegen in huiska-
mers veranderen. Ik denk aan de winkel die 
Melek, de moeder van Sinan Can - bekende 
Nederlandse documentairemaker - in 
Bottendaal runde. Daar kwam je als klant 
graag. Dat heeft zonder meer bijgedragen 
aan een sterke basis die deze Bottendaler 
Sinan maakte. Ik hoop dat mijn Sri Lank-
aanse heldin ooit de Sinan van Meijhorst 
wordt.
Wat zou het mooi zijn als de winkelcentra 
in de wijken niet overgeleverd zijn aan de 
grote supermarktketens. Kleine winkels 
zijn goed voor sociale cohesie en onderling 
vertrouwen in de wijken. 
Overigens kon je bij onze groenteboer in 
Weezenhof, die helaas door de verwoesten-
de brand verdwenen is, ook met de kerfstok 
betalen. 

Tekst: Qader Shafiq
Foto: Jacqueline van den Boom

Qader Shafiq

Symbolisch is Mariken de stad ingedragen 
tijdens de Mariken Ommegang op zondag 27 
mei die voerde van de Valkhofkapel naar de 
Mariënburgkapel. Deze plek vormde in de 
Marikenweek de hoofdlocatie voor veel en 
zeer diverse activiteiten. De kapel, tevens het 
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, vormde 
een podium voor veel mensen en groepen die 
op verschillende manieren Mariken van Nieu-
meghen vorm gaven: in theater, muziek, zang, 
middels lezingen, vertellingen, een kunstroute 
met Mariken kunst in de etalage, een kinder-
voorstelling en zelfs in paaldans. Theatergroep 
Gras maakte de stad onveilig met moderne on-
deugende minnende Moenens en Marikens in 
steegjes en op pleinen. In Lux werd een con-
cert gegeven door de makers van Nijmeegse 
Marieke, het boek met cd dat in april uitkwam. 
Nijmegen heeft nog enkele Mariken activitei-
ten in het verschiet.

Mariken Ommegang 
Na 25 jaar was er weer een Ommegang in Nij-
megen. Dit keer niet voor Maria, maar voor 
Mariken van Nieumeghen. De Ommegang op 
de vroege zondagochtend 27 mei werd vooraf 
gegaan door poëzie door Monica Boschman 
in de Valkhofkapel. Van hieruit vertrok een 
'stille' tocht door centrum Nijmegen onder 
meer door de Marikenstraat. Het koor Schola 
Cantorum Karolus gekleed in donkere lange 

zogenoemde kovels, ging voorop. Zij trokken 
de aandacht met hun Gregoriaans gezang.
Ook andere deelnemers aan de Ommegang 
vielen op: blauwe en rode Marikens, de Ge-
broeders van Limburg (met de arm van Step-
hanus op een draagbaar) en andere geïnteres-
seerden. Zij liepen zwijgend met een branden-
de kaars in de hand. Het moet een vreemde 
gewaarwording zijn geweest voor bewoners 
en bezoekers van centrum Nijmegen: de kleur-
rijke zwijgende stoet voorgegaan door zingen-
de heren.

Gastvrij Nijmegen
De Marikenweek werd in de Mariënburgka-
pel officieel geopend door burgemeester Bruls 
na hemels gezang door vrouwenkoor Voces 
Caelestes en solotheater door Marjolein Pieks 
die het wagenspel Masscheroen verbeeldde. 

De Marikenweek zit er op. Mariken van Nieumeghen is een blijvertje? Ze 
staat natuurlijk al zo'n 60 jaar prominent op de Grote Markt in Nijmegen. 

NSG-Marikens springen uit de ban

Burgemeester Bruls opent de Marikenweek

MARIKEN
EEN BLIJVERTJE?
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Burgemeester Bruls gaf Mariken een warm 
welkom in gastvrij Nijmegen en overhandigde 
haar een ‘hotelbon’ voor zeven jaar verblijf in 
Nijmegen. Een indrukwekkende opening van 
de Marikenweek. 
Moenen wist zich in de Marikenweek verge-
zeld van meerdere Marikens. Dit voelde ver-
duveld goed. Dus wie weet zien we Moenen 
vaker in Nijmegen.

Mariken heeft vele gezichten
Veel vrouwen namen in de Marikenweek de 
rol van Mariken op zich. Marikens waren op 
vele plekken present zoals bij de Marikenloop. 
Jonge dames van middelbare school NSG de-
den enthousiast mee met de warming-up tij-
dens de Marikenloop, begroetten natuurlijk 
even de gastvrije burgemeester Bruls alsook 
vele loopsters en bezoekers.

‘Mariken is mijn naam’
Een aantal van de 54 in Nijmegen wonende 
vrouwen met de naam Mariken gingen, mid-
den in de Marikenweek, op bezoek bij de bur-
gemeester Bruls in het Stadhuis. Wij zijn Nij-
megen had een zoektocht naar de Marikens in 
Nijmegen uitgezet. Hun verhalen zijn deels al 
gepubliceerd op site WijzijnNijmegen.nl.

Nijmegen heeft tegenwoordig niet alleen meer 
vrouwen dan mannen, maar ook sterke vrou-
wen. Op de laatste dag van de Marikenweek is 
een tentoonstelling geopend bij galerie Zeven 
Zomers met een aantal van de portretfoto’s 
door Sara Donkers uit de serie artikelen in de 
Gelderlander genaamd De Nieuwe Marikens 
(te zien tot en met 29 juli.)

Heimwee naar Nijmegen
Marjolein Pieks, al ruim zeven jaar het gezicht 
van Mariken van Nieumeghen en aanvoerster 
van het WijzijnMariken-team, mocht tijdens 
Nijmegen Klinkt samen met Lara Willems de 
Marikenweek en Nijmegen Klinkt afsluiten 
met het Heimweelied van Mariken op Plein 
1944. ‘Mariken lijkt een blijvertje... Nijmegen 
Marikenstad!’, aldus Wij zijn Mariken.

Info en verhalen over voorbije en komende ac-
tiviteiten in het kader van het Marikenjaar zijn 
te vinden op www.wijzijnmariken.nl.

Houdt de site of de social media van Wij zijn 
Mariken in de gaten. Mariken is zeker in 2018 
nog prominent in Nijmegen present.

Tekst: MariannA Bakker     Foto’s: Monica Boschman, 
MariannA Bakker en Ingrid Ensing Mariken is mijn naam

Ommegang Wij zijn Mariken van Nieumeghen
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ThE Good LIfE! 
Cruiseschip aan de Waalkade

Nijmegen, dat al over 2000 jaar oud is, heeft een veelbewogen verleden. Haar 
transformatie van Romeins legioenskamp tot moderne gemeente ging niet 
zonder slag of stoot, maar vandaag de dag is Nijmegen een bloeiende stad. 
Dit komt voornamelijk door de levendige studentenpopulatie en haar status 
als centrum voor politiek activisme. Plan je bezoek tijdens de internationaal 
bekende Nijmeegse Vierdaagse en de legendarische Vierdaagsefeesten. 
Deze vallen in dezelfde periode, lekker handig dus! 

(Bron: Tripadvisor)

Of dat nu zo’n goede tip is, om tijdens 
de Vierdaagse naar Nijmegen te komen, 
betwijfel ik. Als ik nu via Booking.com tijdens 
de Vierdaagseweek een kamer wil boeken, 
betaal ik gemiddeld drieduizend euro voor 
vier nachten in een doodnormaal hotel. En 
dat is geen grap. Niet bepaald een Havana 
aan de Waal dus. 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht, 
vroeg ik me af hoe het gesteld is met het 
toerisme in Nijmegen. In het najaar van 
2017 bracht het Regionaal Bureau voor 
Toerisme Arnhem Nijmegen een nota uit met 
de titel Toeristische positionering Rijk van 
Nijmegen: Actualisering en vooruitblik 
2021.

Uit de nota blijkt dat Nijmegen, meer dan 
andere steden, erg afhankelijk is van het (ei-
gen) dagtoerisme. Als gevolg van de crisis en 
de groei van internetwinkels is de besteding 
per bezoek afgenomen. Het belang van het 
verblijftoerisme is groot. Uit de nota blijkt dat 
de gemiddelde besteding van een verblijfstoe-
rist bijna drie keer zo hoog is als die van een 
dagtoerist. Daarnaast is het verblijfstoerisme 
van groot belang omdat het de afhankelijkheid 
van de eigen regionale thuismarkt verkleint 
en het marktbereik sterk vergroot. Om de 
economie te versterken heeft Nijmegen 
nieuwe impulsen nodig. Vooral op het gebied 
van verblijfstoerisme is een slag te maken. 
De consument moet geprikkeld worden om te 

komen, te blijven en te spenderen. Leidend 
hierbij is de strategische marketingvisie van 
het Regionaal Bureau voor het Toerisme KAN 
voor de periode 2017-2020. Die luidt: 
‘Meer bezoekers genereren die langer blij-
ven, meer besteden, tot herhalingsbezoek 
overgaan en die hun bezoek aanbevelen bij 
familie, vrienden en kennissen. Op die manier 
moet het toeristische marktaandeel vergroot 
worden.’ 

Volgens de nota heeft Nijmegen heeft daar-
voor alle troeven in huis:

•	 Een historie van meer dan 2000 jaar 
(oudste stad van Nederland: een abso-
lute USP) met als belangrijke ijkpunten: 
de Romeinse tijd (Limes), Middeleeuwen 
(Hertogdom Gelre) en W.O. II (Frontstad, 
Operation Market Garden, Koude Oor-
log), Campagne ‘Beleef de Spannende 
Geschiedenis van Gelderland’. 

•	 De ligging aan de rivier de Waal is be-
langrijk in het kader van watertoerisme 
(riviercruises, pleziervaart, de populaire 
fietsroute ‘Rondje Pontje’) en ‘Ruimte 
voor de Rivier’ (aandacht voor veiligheid, 
recreatie en natuurontwikkeling samen). 
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•	 Kennis- en studentenstad: de toppositie 
op gebied van Life sciences & Health 
van de Radboud Universiteit en het UMC 
biedt kansen als ingezet wordt op de ver-
binding van toerisme met gezondheid, 
voeding en beweging. 

•	 Stad in het groen: Nijmegen-centrum 
gaat naadloos over in een groene en 
zeer diverse omgeving met de uiter-
waarden en polders, maar ook bossen, 
on-Nederlandse heuvels en agrarisch 
gebied.

•	 Festival- en evenementenstad: Nijmegen 
heeft het grootste evenement van Neder-
land: de Vierdaagse, wandelevenement 
met een scala aan zij-evenementen, 
miljoenenbezoek en enorme media-
covering. Nijmegen is een stad van vele 
en uiteenlopende festivals, zoals Music 
Meeting, Forta Rock en het Go Short 
Filmfestival, naast een stevig aanbod 
aan concerten en theater (o.a. Doorn-
roosje (‘beste Nederlandse poppodium 
van 2016’ met regelmatig grote namen 
en landelijk publiek), naast de gereno-
veerde Vereeniging (geroemd om zijn 
akoestiek) en de Stadsschouwburg. Bo-
vendien zijn er tal van sportevenementen 
(o.a. Zevenheuvelenloop, Marikenloop, 
Ronde van Nijmegen, Nijmeegse Fiets-
4Daagse). Sportieve evenementen vin-
den regelmatig plaats in samenwerking 
met de regionale gemeenten. Over het 
algemeen geldt nu: evenementen vinden 
vooral plaats in de zomer, in de open-
lucht. 

•	 Bourgondische stad: Nijmegen geldt als 
een uitgesproken gastvrije horecastad. 
De binnenstad wordt meer en meer een 

plaats om elkaar te ontmoeten en om te 
kopen. Het woord beleving staat cen-
traal. Dat winkels plaatsmaken voor ho-
reca (koffie- en eettentjes) lijkt een trend. 

Centraal in dit alles staat natuurlijk de vraag: 
wat maakt de verblijfstoerist blij? Omdat de 
moderne consument, dus ook de vakan-
tieganger en dagtoerist, zich bij zijn keuze 
steeds meer laat leiden en inspireren door 
een bijzonder en onderscheidend aanbod, 
wordt aangesloten bij de Nijmeegse troeven 
zoals eerdergenoemde en kansrijke thema’s: 

•	 Belangstelling voor cultuur & geschiede-
nis 

•	 Genieten van de stad - o.a. voor fun-
shoppen, stadswandelingen, horeca 

•	 Bezoek aan bezienswaardigheden en 
evenementen 

•	 Onthaasten en ontspannen 

•	 Actief zijn in de natuur (favoriet: wande-
len en fietsen)

Om een duurzame prikkel te geven aan het 
verblijftoerisme moet Nijmegen (en omge-
ving) zich op kansrijke doelgroepen richten. 
Belangrijk zijn de doelgroepen met én tijd én 
geld. 

Primair zijn tweepersoonshuishoudens - 
actieve jonge senioren, oudere senioren - en 
families met kinderen de belangrijkste doel-
groep voor de komende jaren (voornamelijk 
afkomstig uit Noord-Holland, Utrecht, Overijs-
sel, Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, 
Gelderland). Secundair zijn dat jonge mensen 
onder de 30 jaar en zakelijke bezoekers. 

Voor het buitenland ligt de focus op tweeper-
soonshuishoudens - actieve jonge senioren, 
oudere senioren, families zonder kinderen 
(vooral bezoekers uit Duitsland en Vlaande-
ren, daarna uit Groot-Brittannië) - en families 
met kinderen (vooral uit Vlaanderen). Se-
cundair zijn jonge mensen onder de 30 jaar 
(vooral evenementen) en zakelijke bezoekers.

Ambities
Op basis van het onderzoek in het rapport 
hebben de diverse gemeentes in het Rijk 
van Nijmegen een aantal ambities en acties 
vastgelegd voor de jaren 2017-2020.

We realiseren meer overnachtingen in het 
Rijk van Nijmegen 
a. door ons sterker te profileren als regio voor 
verblijfstoerisme
b. door vooral in te spelen op de groeimarkt 
van shortbreaks, daarnaast vakanties voor 
gezinnen
c. door uitgekiende combinatieprogramma’s 
aan te bieden, en terugkeer te stimuleren
d. door haalbaarheidsonderzoek te doen naar 
de ontwikkeling van meer en vooral opmer-
kelijke verblijfsaccommodaties, passend bij 
landschap en historie
e. door lichte zorg op verblijfslocaties en bij 
arrangementen te gaan bieden (zorgtoerisme 
‘light’)
f. door inzet van Actieve Regio Ambassa-
deurs (ARA), e-learning en hospitality-trainin-
gen. 

We geven een krachtige impuls aan het 
herinneringstoerisme W.O. II in het Rijk 
van Nijmegen 
a. door intensief samen te werken met de 
Stichting Herinnering W.O. II 
b. door in te zetten op de herdenking en 
viering van 75 jaar Operation Market Garden, 

Hotel Credible hoek Hertogstraat-Kelfkensbos Cruiseschip aan de Waalkade
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en 75 jaar Bevrijding, en aandacht voor de 
Liberation Route 
c. door de ondersteuning van de activiteiten 
van de Stichting Liberation Route Europe 
d. door ondersteuning van de vernieuwing 
van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-
1945. 

We versterken het historische imago van 
Nijmegen en het Rijk van Nijmegen, met 
nadruk op de Romeinse tijd 
a. door een leidende rol bij het project 
Romeinse Limes, i.s.m. Stichting Romeinse 
Limes
b. door aandacht voor Museum Het Valkhof 
en zijn topcollectie Romeinse archeologie, en 
daarnaast kleinere musea met archeologische 
collecties (zoals Museum Kasteel Wijchen)
c. door opvallende exposities rond Romeinse 
en ook middeleeuwse thema’s, en koppeling 
aan evenementen, activiteiten en acties met 
ondernemers in Nijmegen en RvN, extra aan-
dacht voor vindplaatsen en monumenten
d. door upgrading en ontwikkeling van the-
maroutes en evenementen (o.a. Via Romana, 
Luxe achter de Limes, Romeinenfestival, 
Gebroeders van Limburg Festival)
e. door spraakmakende visualisaties, gericht 
op beleving (van animaties tot evenementen)
f. door ondersteuning van de herinrichting 
van het Valkhof en Waalkade, en van de cul-
tuurhistorische activiteiten van De Bastei
g. door de haalbaarheid te onderzoeken van 
een spraakmakend Romeins educatief speel-
park door inzet van ‘Beleef de Spannende 
Geschiedenis’ en de ‘Canon van Gelderland’ 
en samenwerking met het NBTC (metrolij-
nen). 

We vermarkten programma’s met slimme 
combinaties van stad en regio 
a. door ons te positioneren als El Dorado voor 
varen, wandelen en fietsen, wellness, golf 
b. door combinaties te maken met regio-
naal eten en drinken, en promotie Wijndorp 
Groesbeek          
c. door combi-acties met shopping en bezoek 
aan cultuur, attracties of evenementen 
d. door vervoer en service te verbeteren 
en verbreden, tussen regio en stad 
e. door haalbaarheidsonderzoek naar een 
loyalty card (prikkel voor combineren stad en 
regio)            
f. door ook aansluiting te maken met andere 
kansrijke toeristische regio’s, buiten RvN. 

We zetten erop in om Nijmegen te maken 
tot de centrale ‘place to meet & to buy’, 
Bruisende Binnenstad aan de Waal
a. door de binnenstad qua beleving aantrek-
kelijk te maken voor toeristen, óók ’s avonds 
b. door ons te verdiepen in de customer-
journey en koopstromen-onderzoek 
c. door spraakmakende winkel- en horeca-
concepten (café-toren Rivierpark Nijmegen: 
uitzicht!)
d. door de verbinding te stimuleren tussen 
shoppen, evenementen, cultuur en horeca 
e. door de horeca aan de Waalkade on-
derdeel van bezoek aan de binnenstad te 
maken, en toeristisch bezoek via cruisevaart 
te stimuleren 
f. door evenementenperiodes te verlengen, 
jaar rond te programmeren, of uitbreiding van 
het aantal deelnemende gemeenten, door 
de grootste evenementen in te zetten voor 
promotie en herhaalbezoek 

g. door te laten zien waar Nijmegen als grote 
bruisende stad goed in is, en wat de regioge-
meenten in complementaire zin bieden, ook 
qua shopping, horeca en attracties. Bruggen 
slaan. 

We profileren het Rijk van Nijmegen als El 
Dorado voor actief en ontspannen vakan-
tie vieren 
a. door het aanbieden van onderscheidende 
wellness-arrangementen (voor lichaam en 
geest) 
b. door promotie van Nijmegen als Wandel-
stad en de regio als Wandel- en Fietsregio 
bij uitstek, en promotie van de Vierdaagse 
en andere grote evenementen op gebied van 
wandelen, loopsport, fietsen 
c. door activiteiten te ondersteunen op het 
gebied van watersport en -recreatie 
d. door het ondersteunen van het nieuwe 
Watersportcentrum Nijmegen 
e. door programma’s te ontwikkelen i.s.m. 
Radboud Universiteit en RadboudUMC en 
de markt voor zakelijk verblijf in Nijmegen te 
stimuleren 
f. door onderzoek naar innovatieve producten 
voor mensen met een beperking (zorgtoeris-
me): aanpassingen accommodaties, toeristi-
sche routes, vervoer etc. 

We creëren een betere en aantrekkelijkere 
infrastructuur 
a. door de haalbaarheid te onderzoek van 
een regiodekkend wandelnetwerk in RvN 
b. door fietspaden over dijken en langs auto-
wegen veiliger te maken 
c. door onderzoek naar innovaties op gebied 
van infra en vervoer (circle-line, amfibiebus) 

Burchtstraat richting Grote Markt Bij Mariken op de Grote Markt
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d. door meer service aan wandelaars en 
fietsers: uitbreiding TOPs, e-bike- en Waal-
scooterservice en  door een onderzoek naar 
kansen en mogelijkheden voor de cruisevaart 
op Waal en Maas (nationaal, internationaal).

We bevorderen het watertoerisme: recre-
atie, sport en cultuur 
a. door promotie te ondersteunen voor evene-
menten, varen, wandelen en fietsen langs de 
rivieren
b. door de komst te stimuleren van een toeris-
tische hop-on-hop-off vaardienst over de Waal
c. door onderzoek naar uitbreiding cultuure-
venementen aan het water (3-Oeverfestival, 
Kunst aan de Maas) en stadspubliek te prik-
kelen tot bezoek 
d. door actief waterrecreanten naar RvN te 
trekken en te faciliteren. 

We profileren het Rijk van Nijmegen als 
regio voor cultuur(historie): musea en 
evenementen 
a. door marketingoverleg tussen musea (Nij-
megen en Berg en Dal als trekkers) 
b. door samenwerking tussen cultuurinstel-
lingen, overheden, horeca, Wijnbouwcentrum, 
evenementorganisatoren en ondernemers: 
focus op cross-selling en shortbreaks 
c. door te focussen op een vitale en succes-
volle museumsector, met speciale aandacht 
voor Museumpark Orientalis, Afrika Museum, 
Bevrijdingsmuseum 1940-1945, De Bas-
tei, Museum Het Valkhof, Museum Kasteel 
Wijchen 
d. door cultuurinstellingen hun gezinsaanbod 
sterker te laten profileren, en samenwerking 
met commerciële partijen aan te gaan (Prett 
Inn, Tivoli etc.), en samenwerking met Maas 

en Waal Cultuur Express 
e. door ondersteuning van cultuurhistorische 
evenementen. 

Het is duidelijk dat het centrum van Nijmegen 
en haar (groene) omgeving elkaar toeristisch 
moeten en kunnen versterken. Volgens de 
nota zou de toeristische boodschap voor de 
komende jaren als volgt klinken: Rijk van 
Nijmegen: daar kom je voor de rust van de 
natuur en de reuring van de stad, voor cultuur 
en geschiedenis. Ontspanning en goed leven, 
daar draait het hier om. Rijk van Nijmegen: 
The good life region! 

Voor een paar jaar terug werd het groot-
ste deel van de overnachtingen, buiten het 
centrum van Nijmegen, in de regiogemeente 
gerealiseerd. Er was sprake van beperkte 
vernieuwing en een relatief kleine schaal van 
het luxe hotelaanbod. Inmiddels zijn er veel 
nieuwe accommodaties geopend en is er een 
sterk toenemende markt van B&B’s.

Box 5
Een van die kleinschalige luxe verblijven in 
het centrum van Nijmegen is Hotel Sleep-
Inn Box 5 in de Van Welderenstraat. Ik word 
ontvangen in de stadstuin achter het hotel 
door gastheer Jos om over zijn ervaringen 
in toeristisch Nijmegen te spreken. Sinds 
drieënhalf jaar runt hij samen met zijn partner 
Stephan het hotel. Mensen zijn verrast door 
het centrum. Er is best veel te zien. Wel valt 
het op dat er veel horeca is waardoor het win-
kelaanbod in met name de ringstraten wordt 
weggedrukt. Jos stuurt zijn gasten graag naar 
de kleine musea en galerieën in de buurt 
zoals het fietsmuseum Velorama, galerie Mar-

zee en het Muzieum. Zelf is hij groot fan van 
het Muzieum in de Ziekerstraat. Een echte 
eyeopener noemt hij het, met een knipoog 
erbij. Wel vindt hij dat Nijmegen-Centrum 
aantrekkelijke (inter)nationale exposities mist 
in vergelijking met andere steden. We blijven 
een beetje te veel over die Romeinen zeuren, 
naar zijn mening. We kunnen een voorbeeld 
nemen aan het Afrika Museum dat  de World 
Press Photo expositie had. Daarmee trek je 
meer mensen van buiten de stad aan en dat 
is wat Nijmegen nodig heeft. Qua muziek doet 
Nijmegen dat een stuk beter. Grote namen 
en grote concerten worden naar Nijmegen 
gehaald. Ook Doornroosje doet zijn best. Een 
poppodium van formaat met een internationa-
le en brede programmering waardoor diverse 
doelgroepen worden aangesproken. 

Qua eten is er ook genoeg te beleven in Nij-
megen. Hij stuurt de mensen graag door naar 
het Japanse restaurant Izzi aan de Waalkade, 
Pasta e Fagioli en Nibbles. Er is voor ieder-
een wat wils. En wil je van hun eigen gastvrij-
heid genieten dan kun je ook terecht in hun 
kleurrijke en sfeervolle restaurant Tjeerz aan 
de overkant van de sleep-inn. Ze ontvangen 
allerlei nationaliteiten, van Australiërs tot 
Amerikanen. Toch zijn het voornamelijk Ne-
derlanders, Duitsers en Belgen die ze gastvrij 
onthalen. Onlangs stonden ze nog op plek 
twee in de top-drie verblijven in Nijmegen van 
de Libelle, naast Manna en B&B de Prince. 
Ook hebben ze een vermelding in de lijst van 
Gay friendly hotels. Ze werken ook graag sa-
men met de organisatie Surprise Me. Hierbij 
kun je een vakantie boeken waarvan je van 
tevoren niet weet waar je terecht komt. Veel 
gasten uit België komen op die manier bij hun 
terecht. Het mooie van Nijmegen is dat het de 
geneugten van een stad heeft en de charme 
van een dorp en dat het omgeven wordt door 
fraaie natuurgebieden. De Waalkade blijft een 
lastig plekje. In het begin was het een popu-
laire plek om je vrijetijd door te brengen. Er 
was veel nieuwe horeca. Nu er zoveel aanbod 
is midden in de stad kom je er niet snel. Het 
kan wel. Dat blijkt immers uit de populariteit 
van de Kaaij. Het is goed dat de Waalkade 
een groene opknapbeurt krijgt. Hopen dat 
het zo meer bezoekers gaat trekken. Blijven 
investeren is belangrijk. Ook voor Jos en 
Stephan en hun hotel en restaurant. Blijven 
vernieuwen en bezig blijven met je passie, dat 
is het meest duurzaam.

Tekst: Manja van der Kraan
Foto’s: Gerie Sandmann en Box 5

Ontbijt in Box 5
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Graag willen wij aan u voorstellen het aanspreekpunt voor de wijk 
als het gaat om het ‘groen’ en het ‘grijs’. Dat aanspreekpunt is de 
sympathieke Inge, die ons tegemoet komt in de hal van het stad-
huis. In die voor mij vertrouwde hal had ik op dat moment al nieu-
wsgierige ex-collega’s gesproken, die wilden weten wat ik kwam 
doen. Daardoor had ik al gehoord: Inge, oh, die is TOp. leuk wel-
kom en mooi om te zien dat ‘mijn’ voormalig aanspreekpunt bij de 
griffie, nu eenzelfde rol vervult in de wijk. Genoeg intro… Inge aan 
het woord…

‘Haar’ wijk strekt zich overigens uit over het hele centrum tot aan Mid-
den-Zuid en Bottendaal. Groen en grijs houdt in letterlijk alles wat met 
plantjes en bomen, parkjes en tuinen gebeurt en onder de aandacht is 
van de gemeente en het grijs is dan het stenen deel. In het centrum is 
ook wijkmanager Marjo van Ginneken actief, zij is het eerste aanspre-
ekpunt op het brede terrein van leefbaarheid en sociale cohesie. Zowel 
de wijkregisseur als de wijkmanager werken nauw samen met collega’s 
van andere organisaties zoals corporaties, welzijnswerk en politie en 
toezicht.

Er speelt veel in deze wijk. Enerzijds is het het kloppend hart van de stad 
en het visitekaartje, anderzijds is het ook de woonwijk, waar veel vertier 

is en evenementen in worden georganiseerd voor alle bewoners van 
Nijmegen en haar toeristen. Dat schuurt wel eens. We beperken ons in 
dit interview tot het groengrijze deel. Inge wijst ons eerst op de mogeli-
jkheid om de bel- en herstellijn te bellen als er zaken in het grijsgroene 
kapot zijn, gevaarlijke situaties opleveren of een snelle aanpak vere-
isen. De ervaringen met deze lijn zijn bijzonder goed en doorgaans echt 
heel snel. Voor alle andere zaken kun je haar benaderen. De laatste 
jaren is er al veel vergroening gerealiseerd met als meest bekende voor-
beeld de vergroening van de Korenmarkt. Recent is het Joris Ivensplein 
aangepakt, waar veel groen is gecreëerd. Momenteel zijn er plannen 
van bewoners voor de Snijdersstraat om daar geveltuinen te maken. 
De Scheidemakershof, die een natuurtuin heeft, krijgt een waterpomp, 
en de Waalkade krijgt nieuwe allure na de Vierdaagse. Dat wil zeggen 
dat het gedeelte tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat gras 
en bomen krijgt en de kade licht aflopend wordt. In het verlengde van 
de Veerpoorttrappen komt een verlaagd deel met zittrappen, waardoor 
een podium bij het water ontstaat. Dit deel loopt bij hoogwater onder 
water. Op de Waalkade zijn daarnaast nog een speelobject en een wa-
terobject gepland. De Nijmeegse Binnenstad moet veranderen van een 
‘place to buy’ naar een ‘place to meet’. Er komt  een gebiedsvisie voor 
de omgeving Vlaamsegas en de ringstraten Van Welderenstraat, Van 
Broeckhuijsenstraat, Tweede Walstraat en de Eilbrachtstraat. Het stukje 

Inge van den Hoogen

BEWONERS KUNNEN VOORSTEllEN DOEN EN MEEBESlISSEN
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Een kleurrijke Nijmeegse markt ruim honderd jaar terug. De 
goederen, veelal in de vorm van groenten en fruit, bevinden zich 
direct op de grond of in grote manden. Vele agrariërs uit het Land 
van Maas en Waal kwamen op gezette tijden naar Nijmegen 
om met loopkarren of paard en wagen hun landopbrengsten te 
verkopen. Tegenwoordig is maar een klein deel van de produc-
ten op de markt van particuliere boeren. Veel komt via de veiling 
naar Nijmegen. Dat geldt voor de officiële markt maar ook voor 
de supermarkt die veel later definitief z’n intrede deed in het 
Nijmeegse straatbeeld. De eerste van Nederland stond overigens 
vanaf 1898 aan het begin van de Molenstraat en heette Van 
Woerkom. Je kon er zelf artikelen van het schap nemen. Van 
Woerkom staat er nog steeds. In een iets andere formule echter 
dan toen.

De ambulante handel zoals de markt tegenwoordig heet, moet 
aan letterlijk hogere eisen voldoen dan toen. De introductie 
van marktkramen, waarbij alle producten op langgerekte tafels 
werden gelegd, is hygiënischer en comfortabeler. Door de markt-
tarieven aan te passen werd ook de kwaliteit veel belangrijker. 
Langzaam werden de marktlieden veel meer professioneel. De 
kramen waren bovendien beter bestand tegen de elementen.

Wat opvalt aan de foto van de Nijmeegse markt is het ontbreken 
van nog een modernisering:  de tramrails. Die lag er nog niet. 
Zou in 1910-1911 worden aangelegd. Zo’n kleine vijftig jaar later 
zou ook de tram (en die tramrails) uit het Nijmeegse straatbeeld 
verdwijnen.

Nog eens zestig jaar later komen mensen van heinde en verre 
nog steeds naar de sfeervolle Nijmeegse markt. Ongestoord. 
Want hier is dan even geen plaats voor de bus. De sfeer en 
gezelligheid hebben voorrang op de Nijmeegse markt. Mensen 
komen voor leuke dingen zoals stoffen, fournituren en dagverse 
producten waaronder groenten, bloemen en fruit.

Anno 2018 nog steeds… Waarvan akte.

Tekst: Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk

Sfeer op de markt
Grote Markt rond 1900

rond de kop van de Vlaamsegas/Tweede Walstraat  krijgt hierbij spe-
ciale aandacht. Het doel is daar weer een leefbare en prettige plek van 
te maken.

lIEFDE VOOR VAK EN WIJK
Inge spreekt enthousiast en met liefde voor haar vak en haar wijk en 
wil bovenal aandacht vragen voor mijn wijkplan, want er ligt nog een 
aanzienlijk bedrag op de plank voor deze wijk. 72.000 euro is gelabeld 
voor een goed idee voor de openbare ruimte in deze wijk. Is er dus een 
plek in uw buurt die u wilt verfraaien of anders gebruiken (bijvoorbeeld 
voor spelen, ontmoeten of groen)? Plaats dan uw idee op de website ni-
jmegen.nl/mijnwijkplan. U kunt daar ook de ideeën van anderen voor uw 
wijk bekijken, erover meepraten, liken en u erbij aansluiten. De gemeen-
te vindt het belangrijk dat u invloed heeft op de openbare ruimte en uw 
woonomgeving. Heel veel initiatieven zijn in de afgelopen jaren al ge-
honoreerd. Kijk maar naar de vele groene gemeenschappelijke tuinen, 
die door de buurt worden onderhouden. Prachtig voorbeeld is de tuin 
achter de Smidstraat en de Nonnenstraat en ook de tuin aan de Vinken-
gas. Het budget per wijk is gebaseerd op het aantal woningen en de op-
pervlakte van de openbare ruimte. De wijkregisseurs openbare ruimte 
onderzoeken of de ingediende wensen en ideeën uitgevoerd kunnen 
worden vanuit het wijkbudget. Plannen voor eind juni ingediend, kunnen 
nog datzelfde jaar worden uitgevoerd. Plannen die later worden ingedi-
end, worden dat jaar daarop in behandeling genomen. Op MijnWijkplan 
staat de informatie over de plannen voor en uitvoering van werkzaam-
heden van de gemeente in uw wijk. Het wijkbudget is onderdeel van het 
bestaande budget voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte. 
Voorheen werd dit budget volledig door de gemeente ingezet. Nu kun-
nen de bewoners dus zelf meebeslissen en voorstellen doen.

WENSEN EN IDEEËN
Wanneer u dus inlogt op MijnWijkplan heeft u de mogelijkheid om uw 
wens in te dienen in de module wensen en ideeën. U geeft uw idee 
een naam en kunt een afbeelding toevoegen van bijvoorbeeld de plek 
of een plaatje van hoe het eruit kan komen te zien. Op de kaart geeft u 
aan om welke plek het gaat. Vervolgens geeft u een omschrijving van 
het idee en kiest u een categorie. In de handleiding zijn de verschillende 
categorieën toegelicht. Bij het indienen van uw idee kunt u aanvinken 
dat u gebruik wilt maken van het wijkbudget. Vervolgens slaat u het idee 
op en kunnen andere bewoners op uw idee reageren. Als er voldoende 
draagvlak is, en dat hangt af van het idee, is er sprake van maatwerk. 
De criteria waaraan voldaan moet worden, worden in samenspraak met 
de bewoners bepaalt. Een wens moet voldoen aan bestaande wet- en 
regelgeving.

In het kort is dit de informatie die u allemaal kunt vinden op de site 
van de gemeente. Er staat nog veel meer informatie over het hoe en 
waarom van het wijkplan, de voordelen ervan, de besteding en wat er 
gebeurt als er budget overblijft of als er budget wordt overschreden. In 
elk geval heeft u als bewoner altijd toegang tot MijnWijkplan en inzage 
in het wijkbudget. 

pRETTIG GESpREK
Het was een prettig gesprek. Inge is inderdaad een kanjer. Door dit in-
terview en de bijbehorende foto heeft u er een gezicht bij. Mariken hoopt 
van harte dat de lijn tussen bewoners en Inge heel kort zal zijn en dat 
er veel initiatieven zullen worden ontplooid om wensen en ideeën in te 
leveren bij de gemeente.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann
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De vraag die de aanwezigen van de bewoners-
vergadering beantwoord wilden zien was: ‘Hoe 
staan wij er voor?’ Hoe ‘gezond’ of ‘ongezond’ 
is de bewoner van nijmegen Stadscentrum/de 
Benedenstad? 

Dit artikel richt zich op de kernpunten van de 
resultaten van de gezondheidsmonitor. De 
tekst is een selectie en een samenvatting van 
de nijmeegse gezondheidsmonitor. eventuele 
onjuistheden zijn voor rekening van de auteur. 
raadpleeg voor meer informatie de website 
van de ggD gelderland-Zuid.

Opzet Gezondheidsmonitor
De gezondheidsmonitor is een schriftelijke en-
quête die in heel nederland afgenomen wordt, 
zowel via het internet (67 procent) als via de 
papieren versie (31 procent). De respondenten 
zijn 19 jaar en ouder en de enquête werd ge-
houden in het najaar van 2016. De gegevens 
werden geanalyseerd door het CBS/riVm, het 
Centraal Bureau voor de Statistiek in samen-
werking met het rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en milieu.

Onderzoekspopulatie
een analyse van de respondenten in het Cen-
trum vertelt misschien iets meer. Van de 222 
deelnemers in het Centrum/Benedenstad was 
27 procent student, 67 procent met een betaal-
de baan, 8 procent gepensioneerd, 5 procent 
werkloos, 2 procent volledig arbeidsongeschikt 
en zat 3 procent in de bijstand. (De percen-
tages tellen op tot 112 procent vanwege de 
mogelijkheid dat studenten ook een betaalde 
baan kunnen hebben en v.v.) misschien schuilt 
het verschil in het schijnbaar geringe aantal 
‘thuiszitters’ van 18 procent, in verhouding tot 
het grote deel van 82 procent van werkenden 
en studerenden dat wellicht minder tijd heeft 
om zo’n enquête in te vullen… ervan uitgaande 
dat de thuiszitters die tijd wel kunnen missen.

Opleidingsniveau
De geringe deelname aan de enquête door be-
woners in het centrum zou ook nog te maken 
kunnen hebben met het gemiddelde oplei-
dingsniveau. ‘Hoe hoger opgeleid des te eer-
der men deelneemt’ kan men veronderstellen. 
Dan zou men echter een hogere deelname in 

Nijmeegse Gezondheidsmonitor
Tijdens de laatste vergadering van het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum presenteerde Nicolette Broekhuisen de Gezondheidsmonitor 
2016-2017 van Nijmegen-Centrum. Nicolette werkt voor de GGd Gelderland-Zuid als gezondheidsmakelaar voor de wijken Centrum/Be-
nedenstad en oost, en voor de gemeente Wijchen. In die functie werkt zij samen met de in de wijk actieve gezondheidscentra, individuele 
huisartsenpraktijken, de Sociaal Wijkteams en andere instellingen die in de wijk met gezondheid te maken hebben. Speciale aandacht is er 
voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 

De vragen in de monitor hadden betrekking 
op de leefgebieden van gezondheid en wel-
zijn, leefstijl, ziekten en aandoeningen, sociale 
omgeving en fysieke omgeving. 

Van de 7175 (toevallig, door het lot aangewe-
zen) respondenten in nijmegen vulden 3178 
personen de enquête in, wat een respons be-
tekent van 44 procent. met het aantal van 222 
deelnemers (= 40 procent) zit Centrum/Bene-
denstad aan de ondergrens in vergelijking met 
andere stadsdelen. Alleen in Oud-West deden 
minder bewoners mee (37 procent); nijmegen-
Oost scoorde het hoogst met een respons van 
51 procent. Waar de verschillen vandaan ko-
men, is onduidelijk. gemiddelde leeftijd? Soci-
ale status? Opleidingsniveau? 

Diabetes
In Nijmegen heeft 5 procent van de 
inwoners diabetes, een toename van 
1 procent sinds 2012. 
De meeste diabetici vinden we in 
Dukenburg (10 procent), de minste in 
het Centrum (1 procent).
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het centrum verwachten. immers, Centrum/
Benedenstad heeft duidelijk het hoogste ge-
middelde opleidingsniveau van nijmegen: 69 
procent van de bewoners heeft een hogere 
beroepsopleiding of universitaire studie achter 
de rug, gevolgd door noord en midden (61 
procent) en Oost (58 procent). Dukenburg sluit 
de rij met 27 procent HBO of WO opgeleiden. 
De relatie tussen opleidingsniveau en deelna-
me aan de enquête is er echter wel degelijk. 
Lindenholt heeft het laagste opleidingsniveau 
en de laagste deelname-score; nijmegen-Oost 
heeft een betrekkelijk hoog opleidingsniveau 
en een hoge deelname-score. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het ge-
ringe aantal thuiszitters, in contrast met het 
drukke, werkzame centrumleven een plausi-
bele verklaring is voor de geringe deelname 
aan de enquête, ondanks het hoge opleiding-
sniveau van de gemiddelde centrumbewoner.

Huishoudsamenstelling

Dat nijmegen Centrum/Benedenstad niet zo 
hoog scoort in de categorie ‘thuiszitters’ zien 
we ook terug in de grafiek over de huishuid-
samenstelling van de nijmeegse stadsdelen. 
Hoewel de verschillen per categorie klein zijn 

valt toch op dat het traditionele gezin laag 
vertegenwoordigd is, en de categorieën ‘al-
leenstaand’ en ‘op kamers wonend’ in vergelij-
king met andere stadsdelen groot. De een- en 
tweeoudergezinnen bevolken vooral nijme-
gen-noord en zijn duidelijk in het Centrum 
ondervertegenwoordigd.

maar nu waar het in de gezondheidsmonitor 
eigenlijk om gaat: hoe staat het met onze 
gezondheid?

Ervaren Gezondheid

Omdat de gezondheidsmonitor gebruikmaakt 
van gegevens die door de respondenten zélf 
zijn ingevuld, wordt er over ‘de ervaren’ ge-
zondheid gesproken. Dit in tegenstelling tot 
‘feitelijke’ gezondheid, wanneer gebruikge-
maakt wordt van statistisch cijfermateriaal van 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en gezondheids-
centra. 

77 procent van de nijmeegse bevolking er-
vaart zijn of haar gezondheid als goed tot zeer 
goed. Dat lijkt een prima score, maar daarmee 
bungelt nijmegen wel onderaan de scores in 

Roken 
In het centrum rookt 33 procent van 
de bewoners, wat waarschijnlijk 
deels te verklaren valt door de 
leeftijdsopbouw (jonge mensen roken 
meer), sociale situatie (alleenstaand, 
student) en misschien het feit dat het 
stadscentrum ook het uitgaansgebied 
van de stad bevat. In Nijmegen-
Noord en Oost wordt het minst 
gerookt (21 procent). 

Overgewicht
9 procent van de mannen in 
Gelderland-Zuid en 11 procent van de 
vrouwen heeft ernstig overgewicht. In 
Nijmegen zien we een vergelijkbaar 
beeld. Positief punt: die percentages 
zijn de laatste jaren gelijk gebleven.

Alcohol
Wat betreft overmatig alcoholgebruik 
staat Nijmegen in de regio 
Gelderland-Zuid aan de kop. 21 
procent van de bevolking boven de 
19 jaar drinkt overmatig. Maar ook in 
Heumen en Maasdriel kunnen ze er 
wat van, met gelijke percentages. De 
laagste score zien we in de Onder-
Betuwe met 11 procent overmatige 
drinkers.

gelderland-Zuid. Alleen de regio tiel scoort la-
ger: 71 procent. De regio met de hoogste score 
vinden we in geldermalsen: 83 procent. 

naast die 77 procent zeer goed  vindt 19 pro-
cent van de nijmegenaren zijn of haar gezond 
wel gaan, en 4 procent is er volgens eigen zeg-
gen belabberd aan toe. 

Als we dan naar nijmegen kijken zien we dat 
Centrum/Benedenstad iets beter scoort dan 
nijmegen in zijn geheel. Hier scoort slechts 1 
procent slecht en niemand scoort zeer slecht. 
een mogelijke verklaring voor dit (kleine) ver-
schil is wellicht dat de gemiddelde bewoner 
van het centrum jonger is dan die van andere 
stadsdelen.
Dat leeftijd een rol kan spelen bij de ervaren 
gezondheid moge blijken uit de percentages 
zeer goed ervaren gezondheid van de verschil-
lende stadsdelen. Centrum met haar vele stu-
denten spant de kroon met een score van 89 
procent, gevolgd door noord (86 procent; veel 
jonge gezinnen) en Oost (82 procent; jonge 
gezinnen en studenten). Hier sluiten Duken-
burg (69 procent) en Lindenholt (67 procent) 
de rij. 
Daarnaast spelen factoren als opleidingsniveau 
en economische status een rol bij de ervaren 
gezondheid. Beide spreken in het voordeel van 
de bewoners van het stadscentrum.

Geluk
De vraag naar hoe gelukkig jij je voelt, is na-
tuurlijk een zeer subjectieve. Op een schaal van 
1 tot 10 is een 7 misschien voor de een goed 
en voor de ander juist voldoende. maar toch, 
de vraag is gesteld. >>
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in het centrum geeft 4 procent van de bewo-
ners zichzelf het rapportcijfer 5 of lager op de 
geluksschaal, 38 procent scoort een 6 of 7, 42 
procent een 8 en 16 procent een 9 of 10. Wan-
neer we dit ‘laag gelukcijfer’ afzetten tegen de 
andere stadsdelen dan valt toch op hoe geluk-
kig wij ons hier in het centrum voelen. Alleen 
de nijmegenaren in noord lijken gelukkiger, 
of beter: minder ongelukkig. Slechts 3 procent 
scoort daar met 5 of lager. Opvallend is dat 9 
procent van de respondenten in nijmegen-
Oost – toch een heel gewilde wijk – zichzelf 5 
of lager geeft. Ook valt op dat ditmaal niet Du-
kenburg en Lindenholt (beide 9 procent) de rij 
sluiten, maar Zuid (14 procent).

Eenzaamheid
Hoewel de monitor geen directe relatie legt 
tussen ervaren geluk en eenzaamheid, wordt 
dat verband toch vaak gemaakt. eenzame 
mensen zijn ongelukkige mensen. (een inkop-
pertje, maar de omgekeerde redenering is niet 
zo vanzelfsprekend: niet eenzaam, wel onge-
lukkig.) 

Wat opvalt is dat de ernstige eenzaamheid zich 
ongeveer in gelijk mate voordoet bij alle leef-
tijdsgroepen. en dat die ernstige eenzaamheid 
sinds 2012 is toegenomen. 

in de regio gelderland-Zuid voert nijmegen 
met 12 procent de lijst aan met het hoogste 
percentage ernstig eenzame mensen, op de 
voet gevolgd door tiel met 11 procent. Onze 
omringende gemeenten Heumen, Wijchen en 
Beuningen scoren lager met 7 procent. 

natuurlijk is in de enquête nergens de vraag 
te vinden: ‘Voelt u zich ernstig eenzaam?’ ern-
stige eenzaamheid wordt methodisch opge-
bouwd met deelvragen als: ‘Hoe vaak per week 
krijgt u bezoek?’ en ‘Hoe vaak per week gaat 
u op bezoek?’ of vragen van gelijke strekking. 
Deze werkwijze verleent het onderwerp van 
vereenzaming een meer objectief karakter dan 
bij het concept van ervaren gezondheid. Het is 
dus een bedenkelijk gegeven dat ernstige een-
zaamheid in nijmegen hoog scoort en dat die 
eenzaamheid toeneemt!

Over eenzaamheid onder de bewoners van het 
centrum: 1 procent is zeer ernstig eenzaam, 
8 procent ernstig, 24 procent matig en bij 67 

procent van de inwoners is geen sprake van 
eenzaamheid. Verontrustende cijfers.
Zoals te verwachten valt scoren de bewoners 
van het centrum van nijmegen het hoogst 
als het gaat om overmatig alcoholgebruik. 35 
procent van de bewoners doet zich wekelijks 
tegoed aan meer dan veertien glazen drank 
(man), dan wel zeven glazen (vrouw). nijme-
gen-Oost volgt met 30 procent en Oud-West 
met 25 procent. Lindenholt, noord en Duken-
burg scoren het laagst met respectievelijk 11 
procent, 12 procent en 15 procent. Bij overma-
tig alcohol zien we een omgekeerd patroon als 
bij het roken: hoe hoger het opleidingsniveau, 
des te meer wordt er genuttigd.

Tot slot 
terug naar de vraag hoe ‘gezond’ of ‘onge-
zond’ de bewoner van nijmegen Centrum/Be-
nedenstad is. mij verontrust het rookgedrag, 

de alcoholconsumptie en vereenzaming die in 
het stadscentrum gemeten worden. Voor een 
deel is dat demografisch te verklaren. Er wonen 
immers relatief meer jonge, sociaal druk bezet-
te singles in het centrum dan in andere delen 
van de stad en die roken en drinken meer. Dat 
is ook een landelijk gegeven. 

en de monitor geeft aan dat 1 procent van de 
centrumbewoners ernstig vereenzaamd is. ik 
maak me zorgen. ergens in mijn directe om-

geving wonen zo’n honderd mensen, mede-
wijkbewoners, die zich diep triest en eenzaam 
voelen. Als iemand dit leest en zich daarin her-
kent, mail dan naar de redactie. Dan organiseer 
ik een gezellig dagje voor jou!

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Gerie Sandmann en Jack Fila

Trend slechter
Sinds 2012 gaat het slechter met 
de Nijmegenaar op de gebieden 
eenzaamheid, diabetes, angst en 
depressie.

Trend beter
Sinds 2012 gaat het beter met de 
Nijmegenaar op de gebieden ervaren 
gezondheid, overgewicht, roken, 
alcoholgebruik, mantelzorgers én 
vrijwilligers, rondkomen en onveilig 
voelen.

De stadsdelen
Nijmegen-Noord scoort het beste, op 
de voet gevolgd door het centrum. 
Hatert scoort het slechtst.
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de BASteI
Nijmegen heeft een fantastisch en uniek 
nieuw museum: de Bastei. ‘De Bastei vertelt 
het verhaal van de rivier. Duik het museum 
in en ga op reis door verleden, heden en 
toekomst. Hier, aan de Waal en in de oudste 
stad van Nederland raak je het verleden aan, 
ontdek je de flora en fauna van het Gelderse 
rivierengebied en ga je aan de slag in De Bas-
tei Academie. Leuk en leerzaam voor grote en 
kleine onderzoekers. Beleef hoe de rivier hier 
stad en natuur verbindt!’, aldus website www.
debastei.nl. Er is geen woord van gelogen. 
Gaat dat zien!

De Bastei is een samenwerkingsverband van 
de gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, Natuurmuseum en IVN, 
Adres:  Waalkade 83, e-mail: info@debas-
tei.nl, telefoon: (024) 329 70 70. De ingang 
is achter de bestaande bebouwing aan de 
Waalkade, links van de Veerpoorttrappen en 
het Casino.

Tekst: René van Berlo     Foto’s: Gerie Sandmann
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VERGETEN VERLEDEN

Het in Inderdaad verrassend hoe snel de verschil-
lende straatversieringen als het ware uit den grond 
zijn opgeschoten. Voor enkele dagen viel nog niets 
van feesttooi te bespeuren en thans: het is in de 
hoofdstraten een en al kleurig vlaggengewemel, 
eerepoorten staan opgericht, frisch jong dennen-
groen siert op vele plaatsen de huizenrij langs den 
straatkant. 

Nijmegen viert feest — de feestelijk versierde 
stad getuigt daarvan. En tevens van het feit, dat de 
Nijmegenaren, als zij voor een zaak in vuur gera-
ken — men zegt dat dit niet gauw gebeurt — zich 
daaraan ook met hart en ziel geven. De feesttooi 
spreekt: Nijmegen’s burgerij leeft met hart en ziel 
mee met het feest, dat gevierd gaat worden.

Het Keizer Karelplein. 
Den vreemdeling maakt men reeds bij het sta-

tion attent op de bijzondere gebeurtenissen. Daar is 
een groote eerepoort opgericht, die vermeldt: „Nij-
megen 700 jaar stadsrechten”, aan den eenen kant 
prijkt de keizerskroon, aan den anderen wappert 
de vlag met Nijmeegsche kleuren. Op het Keizer 
Karelplein wordt opnieuw de aandacht getrokken 
van hem, die de stad binnenkomt, zoowel als van 
den stadgenoot. Hier toch is een mooi stuk werk 
verricht. Rond het plein verheffen zich eere-bogen, 
zes in getal, symboliseerend de zes merkwaardige 
perioden in Nijmegen’s geschiedenis: die van de 
Bataafsche vesting, van de Romelnsch Bataafsche 
vesting, die van de Keizer Karelstad, de vrije kei-

Nijmegen 700 jaar stad.
De feestversieringen. - De feestelijkheden.

Van 25 tot en met 30 augustus 1930 vierde 
Nijmegen dat het 700 jaar eerder stads-
rechten had gekregen. In heel de stad wa-
ren feestelijkheden, niet alleen in het cen-
trum, ook in de woonwijken.

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant beschreef op zaterdag 23 augustus 
het programma van de eerste drie dagen. Het 
staat hiernaast, inclusief zetfouten.

zersstad, Nijmegen als hoofdstad in Gelre en ten 
slotte de periode van het moderne Nijmegen. Door 
Latijnsche opschriften wordt dit aangegeven en zoo 
vindt men achtereenvolgens op de bogen vermeld: 
,Batava durum”, „Ulpia Noviomagus”, „Niumaga”, 
„Numegen”, „Nieumegen” en het goed Hollandsch 
„Ons Nimwegen”, de herboren stad; onder ieder op-
schrift staat de reeds hierboven gegeven vertaling. 

Aan de hooge lichtmasten rond het plein zijn 
groote transparanten bevestigd, dragende de jaartal-
len 1230 en 1930. Voorts is ook een aantal groote 
kronen opgehangen, die des avonds verlicht zijn, 
hetgeen dan een zeer fraai effect maakt; men kon 
dit b.v. gisteravond bewonderen. De masten zijn 
onderling verbonden met slingers, die tal van gloei-
lampjes dragen, zoodat in de komende week het 
plantsoen midden op het plein in een schitterenden 
gordel van licht gevat zal zijn. 

Vermelden wij reeds hier, dat de hoofdversiering 
in de stad vervaardigd werden volgens ontwerpen 
van Oscar Leeuw, die werd bijgestaan door de ar-
chitecten Charles Estourgle en ir. Deur. 

De straatversiering. 
En nu wat de eigenlijke straatversiering betreft. 

Het gaat niet aan hier iedere straat afzonderlijk te 
bespreken, hoezeer ook het Initiatief van elk der 
buurt- en straatcomités op prijs gesteld moet wor-
den. Wel zeer geslaagd is de versiering van de  M o- 
l e n s t r a a t;  aan strakke, over de straat gespannen 
lijnen wapperen breede wimpels, oranje en rood-
zwart en op bepaalde afstanden prijkt in het midden 
een groote, gouden keizerskroon. Vooral van de zij-
de van het Keizer Karelplein bezien biedt de aldus 
getooide Molenstraat een fraaien, bij uitstek feeste-
lijken aanblik. De  B r o e r s t r a a t  draagt meer 
stemmigen tooi. Aan weerszijden zijn aan de huizen 
crême-kleurige, rechthoekige borden bevestigd; bo-
ven het midden van de straat hangen roode banen in 
bogen neer. De  G r o o t e s t r a a t  biedt een bonten 
aanblik, tal van veelkleurige vlaggen zijn hier op-
gehangen, evenals in  H o u t s t r a a t  en  B l o e-
m e r s t r a a t, waar zij zijn opgehangen tusschen 
hooge, vroolijk gekleurde masten. De  R e g u l i e r-
s t r a a t  koos eveneens het dundoek ter versie-
ring en richtte voorts aan weerszijden een haag van 
dennengroen op. Stijlvol is de versiering van de  v.  
B r o e c k h u y s e n s t r a a t  en  v.  W e l d e r e n- 
s t r a a t, die worden overspannen door breede, roode 
banen, zwart geblokt, die elk in gulden cijfers dra-
gen de jaartallen 1230 en 1930. Ook de  W a l s t r a- 
t e n  lieten zich niet onbetuigd en met groot enthou-
siasme en veel voortvarendheid is hier een kleurige 
feesttooi aangebracht. Niet ln de laatste plaats moet 
de  H e r t o g s t r a a t  genoemd worden, met haar 
overvloedigen, stemmigen wimpeltool. Het  M a-
r i a p l e i n  wordt geheel door hooge, geel gekleur-Molenstraat
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de standaards omgeven, met daartusschen kleinere, 
die bakken met talrijke soorten bloemen dragen. 
Nog eens wij kunnen niet alle noemen, maar reeds 
uit dit onvolledig overzicht mag geconstateerd wor-
den, dat, behoudens enkele uitzonderingen, aan de 
straatversiering alle aandacht besteed is — gelijk 
dat past bij opgewekte feestviering. 

De Pasar-Malam. 
De Indische attractie van de feestweek, de Pasar 

Malam, wordt Maandagmiddag 5 uur op de Eier-
markt geopend. Gedurende de feestdagen zullen 
hier de volgende films worden vertoond: Maandag 
25 Aug.: Algemeene inleiding suikerfilm, bevloei-
ingswerken enz. Dinsdag 28 Augustus: Grondbe-
werking, suikercampagne. Woensdag 27 Augustus: 
Balineesche cultuur, Holland—Indië-vlucht. Don-
derdag 28 Augustus: Balineesche feesten, Sumatra. 
Gedurende deze vier dagen bovendien de vierdaag-
sche afstandsmarschen. Vrijdag 29 Augustus: Djoc-
jakarta. Dessaleven op Java. Zaterdag 30 Augustus: 
Inlandsche bedrijven. 

De  t e n t o o n s t e l l i n g  zal geopend zijn van 
11 uur v.m. tot 12.30 uur n.m., 2 tot 5 uur n.m. en 
van 7 tot 9 uur n.m. Zij bevat een honderdtal voor-
werpen: Weefsels, voornamelijk uit de residentie 
Timor, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit de Ba-
taklanden, koperwerk, werktuigen, modellen van 
vaartuigen enz. Voor het bijwonen der films en het 
bezoeken der tentoonstelling wordt geen afzonder-
lijk entrée geheven. Het afzonderlijke programma 
van de Pasar-Malam is   a l l e e n  verkrijgbaar op 
het terrein. 

Het Nijmeegsch Schouwtooneel. 
Ook „Het Nijmeegsche Schouwtooneel”, directeur 
de heer H. R. Truijers, zal het zijne bedragen voor 
de feestelijke herdenking van het 700-jarig bestaan 
onzer stad, en wel door het geven van 2 uitvoerin-
gen in den Stadsschouwburg. Opgevoerd zal wor-
den een blijspel in drie bedrijven, getiteld „Krelis 
Louwen of Alexander de Groote op het Poëeten-
maal”, van Pieter Langendijk 1715. 

De geschiedenis verhaalt van een, door een ge-
lukkig lot uit de loterij rijk geworden boer, die nu 

voor zijn geld een titel wil koopen. Aangevoerd 
door Ferdinand, een landjonker, die dingt naar de 
hand van zijn stiefdochter, zal een groep jongelie-
den trachten Krelis van zijn hoogmoedswaan te ge-
nezen; zij ontvoeren hem, wanneer hij in beschon-
ken toestand thuis komt, en brengen hem naar het 
huis van Ferdinand, waar zij hem bij zijn ontwaken 
uit zijn roes, in den waan brengen dat hij ‘n groot 
koning is. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot de on-
mogelijkste verwikkelingen, met als slot dat Krelis 
genezen is en toch maar liever boer blijft.

Een zeer komisch stuk dus, dat zeer in den smaak 
zal vallen en men zal dus goed doen een van de bei-
de avonden te reserveeren voor een bezoek aan den 
Stadsschouwburg. De entréeprijzen kunnen voor 
niemand een beletsel zijn daar deze zeer laag zijn 
gesteld, n.1. 50, 40 en 30 cts., belasting inbegrepen. 

De uitvoeringen vinden plaats op 27 en 28 Au-

gustus. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar den 
feestgids en de reclamebiljetten. 

PROGRAMMA TOT EN MET DINSDAG A.S.

Wij laten hieronder nog eens volgen het pro-
gramma der verschilende feestelijkheden tot en met 
Dinsdag a.s., waarbij wij de aandacht vestigen op 
de officieele ontsteking der illuminatie op de Groote 
Markt hedenavond omstreeks kwart voor negen, 
door den burgemeester van Nijmegen, den heer J. 
A. H. Steinweg. 

Zondag 24 Augustus. 
2 uur n.m.:  V o e t b a l - w e d s t r ij d e n  tusschen 

6 Nijmeegsche elftallen op het Quickterrein aan 
den Hazenkampschen weg. De muziek van de 
Weesinrichting Neerbosch heeft zich welwillend 
beschikbaar gesteld. Het batig saldo zal ten alge-
meene nutte worden aangewend. 

Maandag 25 Augustus. 
6 uur v.m.:  R e v e i l l e,  te geven door 2 muziek-

korpsen (het Nijm. Vrijwilligerskorps van af de 
Korenbeurs en de Koloniale Reserve van af de 
Prins Hendrik-kazerne in verschillende richtin-
gen door de stad). 

6 uur v.m.:  R e v e i l l e  door een muziekkorps op 
verschillende pleinen van het Willemswegkwar-
tier, voorafgegaan door 2 trompetters te paard. 

10.30 tot 11 uur v.m.:  H e t   l u i d e n   d e r   
 K l o k k e n. 

11.15 uur v.m.:  P l e c h t i g e   O p e n b a r e   
R a a d s z i t t i n g   in de beneden-voorzaal 
van het Concertgebouw „De Vereeniging”. Ope-
ningswoord door den Voorzitter van den Raad, 
den heer Burgemeester. Historisch Overzicht te 
geven door den GemeenteArchivaris Drs. M. P. 
M. Danlëls. 

1 uur n.m.:  O p w e k k e n d  F e e s t w o o r d, uit te 
spreken door den voorzitter der Wijk- en Kinder-
feesten, den heer M. Payens, door de microfoon 
der Nijmeegsche Radio Centrale. 

3 uur n.m.:  J e u g d - O p t o c h t  „Kinderjool”, op 
te stellen aan den Bijleveldsingel. Artistiek leider 
architect W. Bijlard. Met de hoofdleiding heeft 
zich de heer W. Benda belast. 

5 uur n.m.:  O p e n i n g   v a n   d e   P a s a r  M a -
   l a m. Dagelijks geopend van 11 uur voorm. tot 

middernacht. 

7 u. n.m.:  A v o n d - c o n c e r t  op het Valkhof, 
aangeboden door het Nijm. Vrijwilligerskorps; 
dirigent H. van den Berg. 

9 uur n.m.:  T a p t o e  van het Valkhof naar Bijle-
veldslngel door alle muziekkorpsen. 

9.30 uur n.m.:  M a s s a l e  T a p t o e  op den Bij-
leveldslngel, waarna de muziekkorpsen zich in 
verschillende richtingen verspreiden. Station

pasar-Malam op de Eiermarkt
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Dinsdag 26 Augustus. 
8 uur n.m.:  C o n c e r t  op de Groote Markt. 

8.30 uur n.m.:  U i t v o e r i n g  van het Mannen-
koor onder leiding van Theo Wanders (dirigent 
van het Koninkl. Nijm. Mannenkoor) met mede-
werking van de St. Canisius-Harmonie. Terrein 
Bljleveldslngel. 

In de verschillende wijken.

H e t  W i l l e m s w e g k w a r t i er. 
De feestelijkheden in het Willemswegkwartier 

worden op Maandag 25 Augustus des morgens 7 
uur geopend met bombardementschoten, gevolgd 
door een reveille. Om twee uur is er een jeugdop-
tocht en om 8 uur een groot concert door de Har-
monie „Excelsior”, onder leiding van den heer 
Kokke. Des avonds om 8 uur wordt het feestterrein 
geopend.

Op Dinsdag 26 Augustus wordt hier om half drie 
‘s middags een groote historische optocht gehou-
den; ‘s avonds om 8 uur is er een concert door de 
Weesinrichting Neerbosch. 

H e t  W a t e r k w a r t i e r. 
Hier wordt des Maandags om 7 uur reveille ge-

houden, terwijl er dien morgen kinderspelen zijn. 
Des avonds van 7—9 uur wordt een groot vocaal 
concert gegeven door de Zangvereeniging „Ibis” 
op het feestterrein. Tot 11 uur is er dansen in de 
open lucht op een plankier. 

Dinsdag is er een bloemencorso en wordt er ge-
danst. 

N ij m e g e n  O o s t. 
Hier beginnen Maandag om 9 uur ‘s morgens de 

feesten met een grooten kinderoptocht, voorafge-
gaan door de muziek der Koloniale Reserve. Er zal 
een aubade bij den burgemeester gebracht worden, 

evenals in het Wilhelmina-Ziekenhuis. Om 10 uur 
’s avonds wordt een groote taptoe door de stad ge-
houden, waarbij de wijk Oost Nijmegen vanzelf-
sprekend niet vergeten wordt. 

Dinsdag om 10 uur ’s morgens wordt bij de Hob-
bemastraat een poppenkast-voorstelling gegeven. 
Om half drie ’s middags vindt een rijtoer plaats, 
aangeboden door het Comité „Oost Nijmegen”, 
aan de ouden van dagen uit deze wijk. Vertrek van 
af het feestterrein aan de Reinoldstraat. Na afloop 
wordt een thee aangeboden door den heer J. A. 
Cornelissen ln zijn restaurant aan den Berg-en-
Dalschen weg. 

Tevens is er Dinsdagmiddag om half drie een 
Bioscoop-voorstelling in het Olympia-Theater in 
de Burchtstraat, welwillend door de directie aan-
geboden. 

In het  T o o r o p s t r a a t - k w a r t i e r  vinden 
Dinsdagmiddag om 2 uur kinderspelen voor meis-
jes plaats op het voetbalterrein aan den Dommer 
van Poldersveldtweg. 

Vanwege het  K a z e r n e - k w a r t i e r  begint 
Dinsdagavond om 7 uur op den Wedren de opstel-
ling voor den lichtstoet, die vervolgens een tocht 
door het kwartier maakt, waarbij ook een ovatie aan 
den burgemeester zal worden gebracht.

In de dagen daarna besteedden de kranten uit-
voerig aandacht aan de feestelijkheden. Op 
25 augustus stonden de complete feestredes 
van alle autoriteiten op de voorpagina van de 
krant. Later in de week waren nog meer fes-
tiviteiten, onder andere een gekostumeerde 
voetbalwedstrijd, een concours hippique, een 
behendigheidsrit met motoren en een ,,Auto-
tocht voor ouden van dagen”. Een groot vuur-
werk sloot op zaterdag 30 augustus de fees-

telijkheden af. De Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant schreef op 1 september:
 

Het groote vuurwerk dat om half tien aan de 
Waal werd afgestoken, heeft duizenden, neen tien-
duizenden op de been gebracht. Over enkele kilo-
meters lengte stond op de kade aan den Nijmeeg-
schen oever een compacte menschenmenigte dicht 
opeengedrongen. Uit de ramen der huizen puilden 
de kijkers als het ware naar buiten, terwijl zich ook 
velen op de daken hadden opgesteld, ja, zelfs tot in 
de boomen hadden zich enthousiasten genesteld. 
Ook op den Lentschen oever had zich een groote 
menschenmassa opgesteld. Op de rivier zelf was het 
een drukte van belang van op en neer varende boot-
jes, enkele met lampions geïllumineerd, hetgeen 
een aardig effect maakte. Tijdens het begin van het 
vuurwerk voer de groote motorpont, bezet met tal 
van genoodigden, van den Nijmeegschen oever af, 
om midden in den stroom, juist voor de plaats waar 
het vuurwerk aan den Lentschen oever werd afge-
stoken, ligplaats te kiezen, weldra omzwermd door 
de andere vaartuigen. Vanaf de pont gezien leverde 
de Waalkade met de duizenden en duizenden toe-
schouwers een imposanten aanblik op. (...) 

Te betreuren is dat verschillende nummers van 
het vuurwerk absoluut als mislukt beschouwd moe-
ten worden; ware dit niet het geval geweest, het had 
ongetwijfeld een grootscher indruk gemaakt. Van 
de schitterende feestweek was dit vuurwerk aller-
minst het „schitterend” slot. 

De drukte in de stad. 
Slechts langzaam, zeer langzaam, verspreidde 

zich na afloop de ernorme menschenmenigte door 
de straten, voerende naar de bovenstad. Deze waren 
op een dergelijken toevloed niet berekend en niet 
in staat een dergelijk verkeer te verwerken. Slechts 
voetje voor voetje vorderde men en het opklim-
men van de Grootestraat vorderde bijna evenveel 
tijd als ‘n wandeling naar Berg en Dal. Ook in de 
hoofdstraten, in de Burchtstraat b.v., was het ver-
keer eenigen tijd geheel gestremd. Totdat eindelijk 
de eindelooze menschenstroom was afgevloeid en 
de straten weer hun gewone aanzien kregen, met 
de enorme feestdrukte waaraan wij de laatste dagen 
in Nijmegen zoo gewoon waren. De duizenden die 
van het vuurwerk kwamen en daar eenige uren in 
benauwende warmte en gedrang gestaan hadden, 
smachtten naar een koelen dronk en zoo kwam het 
dat de café’s, van groot tot klein, weldra wat men 
noemt „eivol” zaten en in vele geen plaats meer te 
krijgen was. Ook de vele winkels, waarvoor immers 
gedurende de feestweek een later sluitingsuur was 
vastgesteld, hadden vele klanten te bedienen; zij 
maakten goede zaken, zoodat ook aan hen de feest-
viering niet onopgemerkt is voorbijgegaan. 

In juli en augustus 1955 vierde Nijmegen 1850 
jaar stad. In 2005 was het opnieuw feest: toen 
bestond Nijmegen 2000 jaar...

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Bloemencorso in de Hertogstraat
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KELfKENSBoS
‘Oudtijds behoorde het plein tot het Valkhof’, schreef 
H.P.M. Teunissen in 1933 in zijn boek Nijmeegsche 
Straatnamen. ‘Het oostelijk deel, thans gedeeltelijk 
door huizen en terreinen ingenomen werd Oude 

Kerkhof (An den, of wel Opten Alden Kirckhoff 
– Olden Kerckhoff) genoemd, Hier lag gedurende 
eeuwen de stadsbegraafplaats en nog vroeger het 
kerkhof der St. Geertruidskerk. (...) Deze kerk werd 
kort na de inwijding van de St. Stevenskerk (1273) 
afgebroken. In 1460 werd hij de Belvédère een 
Kapel gebouwd. (...) In de 17e eeuw droeg het plein 
afwisselend de namem: pleyn van de Valckhoff ofte 
Belvidere; het Boise (Boss of Bosch); Kalverbosch 
of Calverbosch. Eerst sedert 1761 is de naam 
Kelfkensbosch gebruikelijk.’

Teunissen schrijft elders: ‘Johan Kelffken (burge-
meester in 1579) nam het initiatief tot beplanting van 
het plein, dat als wandelplaats werd ingericht (1622). 
Een aantal bomen werd in 1831 gerooid om plaats 
te maken voor artilleriestallen en een barak voor sol-
daten, De rest van de beplanting (eenige gehavende 
bomen) verdwenen nagenoeg geheel in 1840.’

MELKERIJ LENT
De oude foto is gemaakt in 1925. Het hoekpand mid-
den op de foto is de melksalon van Melkerij Lent. De 
in Lent geboren B.J. Wildenbeest stichtte rond 1900 
een melkfabriek in de Lange Hezelstraat. Al snel 
verhuisde hij naar het Kelfkensbos. Het witte pand 
links van de melksalon is de stoomzuivelfabriek. 
Het hoekpand is ontworpen door Oscar Leeuw, de 
architect die veel Nijmeegse panden op zijn naam 
heeft staan, onder andere de Vereeniging. 
Op ongeveer dezelfde plek staat tegenwoordig 
Museum Het Valkhof. Ook dit gebouw is ont-
worpen door een belangrijke architect: Ben van 
Berkel. Andere werken van hem zijn onder meer het 
nieuwe centraal station van Arnhem, het Mercedes-
Benz Museum in Stuttgart en de Erasmusbrug in 
Rotterdam.

oPENBAAR VERVoER
Op de oude foto staat een tram van lijn 1 richting 
Hengstdal. Er stappen passagiers uit. Op de stoep 
staan mensen die meewillen. Een politieagent staat 
midden op straat voor ieders veiligheid. Lijn 1 was 
de enige tramlijn in het centrum. Berglijn 2 vertrok 
van het Hunnerpark naar Beek en Berg en Dal, lijn 3 
van de Korenbeurs (het huidige Joris Ivensplein) naar 
Hees en Neerbosch.
Ook op de nieuwe foto staan passagiers te wachten, 
niet meer op een tram maar op een bus. Alle bussen 
in Nijmegen rijden op groen gas. Daarmee heeft de 
stad samen met Arnhem het schoonste busvervoer 
van Nederland.

hERToGSTRAAT
De straat rechts is de Hertogstraat. Deze heeft vele 
namen gekend. Enkele varianten: Hyrtsteeg in 
1382, Hertstege in 1420, Hertsteegsestraet in 1607 
en Hartogsteeg in 1722. In 1882 stelt de gemeente-
raad de naam Hertogstraat vast. In 1910 volgt een 
nieuw besluit: Hersteeg. In 1926 wordt het weer 
Hertogstraat.
Over de herkomst van de straatnaam bestaan ver-
schillende ideeën. William ten Hoet schreef in 1862: 
‘Langs dezen weg trokken de Hertogen van Gelre 
in ’t Nederrijksche woud ter Hertenjagt.’ Volgens 
het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad 
van 14 juli 1862 betekent Hertsteeg herteweg, geen 
hertogstraat. Van Schevichaven schreef in 1896: 
‘heirsteeg toch is een naam die in het Nederduitsch 
aan veel oude, dikwijls Romeinsche, wegen gegeven 
wordt, in oud Hollandsch her- of heerstrate, van waar 
de verbastering 's heeren straten.’ 
Hotel Credible heeft gekozen voor hert. Dat blijkt uit 
de nieuwe muurschildering. HERTogstraat 1 staat op 
hun Faceboekpagina als adres. Het komt ook goed uit 
dat hert Nijmeegs is voor hart.

Met dank aan Rob Essers en Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis.

Tekst: René van Berlo 
Foto 1925: collectie Regionaal Archief Nijmegen 
Foto 2018: Gerie Sandmann
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BOeKBeSPreKInG
Onder welke omstandighe-
den en op basis van welke 
overtuiging werd er tijdens 
de Duitse bezetting gecollabo-
reerd of in verzet gekomen? 
In het rijk geïllustreerde Nij-
megen, Collaboratie en verzet 
probeert Lennert Savenije 
daar een antwoord op te ge-

ven op basis van de Nijmeegse geschiedenis. 
Met voorbeelden laat hij zien hoe de interactie 
verliep tussen bezetter, collaborateurs en ver-
zetsdeelnemers.

In tien hoofdstukken beschrijft Savenije de tijds-
periode 1936, het jaar waarin de Waalbrug
feestelijk werd geopend, tot en met 1954, toen 
een monument bij de Waalbrug werd onthuld ter 
herinnering aan het einde van de bezetting, tien 
jaar daarvoor. Collaboratie staat voor samenwer-
king of heulen met de vijand, verzet is hier het 
tegendeel van. Collaboratie en verzet werden be-
paald door persoonlijke motieven en achtergron-
den, de sociale omgeving, het verloop van de be-
zetting en de oorlog, en de wisselwerking tussen 
collaboratie en verzet. Bij dat laatste reageerden 
de deelnemers op elkaar.

Of iemand wel of niet collaboreerde of verzet 
pleegde, bleef een persoonlijke afweging. Sa-
venije onderscheidt drie periodes die bepalend 
waren voor iemands keuze. In 1940-1941 werkte 
men nog vooral samen met de bezetter, of paste 
men zich aan. Zo riepen burgemeester Joseph 
Steinweg en deken Jozef Teulings op tot berus-
ting en aanpakken. Toch was er af en toe burger-
lijk verzet, zoals de Anjerdag van 29 juni 1940. 
Bovendien lokte de fanatieke opstelling van Lou 
Manche de verzetsbereidheid uit. Hij was leider 
van de Nijmeegse Weerafdeling van de Natio-
naal-Socialistische Beweging (NSB).

In juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie aan. 
Vanaf dat moment nam de nazificatie toe, waar-
door de verzetsbereidheid groeide. Zo sloten de 
artsen zich in het geheim aan bij Medisch Con-
tact en volgde de Gelderlander de richtlijnen 
van pater-hoogleraar Titus Brandsma om zich te 
verzetten tegen nazi-propaganda. De NSB was 
op dat moment nog de enig overgebleven colla-
boratiebeweging. De gematigde politiecommis-
saris Veltman werd in september 1942 vervangen 
door de fanatieke NSB’er Antoine van Dijk. Ge-
intimideerd door een aantal foute politieagenten 
(NSB’ers) pakte het Nijmeegse politiekorps in de 

Collaboratie en verzet: nijmegen in oorlogstijd

nacht van 17 op 18 november 1942 196 joodse 
medeburgers op. Tien dagen later waren circa 
honderd van hen al omgekomen in concentratie-
kamp Auschwitz.

Vanaf 1943 werden de verzetsnetwerken steeds 
professioneler. Dat kwam doordat de oorlog on-
gunstiger verliep voor de Duitsers en door de 
strenge nazificatiemaatregelen van de arbeids-
inzet. Dit beïnvloedde in hoge mate het hande-
len van individuen en instellingen. Steeds meer 
jongens en mannen moesten onderduiken om aan 
de arbeidsinzet te ontsnappen. Katholieken en 
protestanten hadden hun eigen netwerken, maar 
ook ambtenaren van het Distributiekantoor en 
Gewestelijk Arbeidsbureau werkten mee bij het 
achteroverdrukken van bonnen en het fingeren of 
vervalsen van documenten. Ook een aantal poli-
tieagenten verzette zich tegen de bezetter, getuige 
de affaire Ederveen in september 1943. Save-
nije besteedt ook aandacht aan het verwoestende 
Amerikaanse bombardement van 22 februari 
1944 en de bevrijding in september van dat jaar.

Beoordeling
Nijmegen, Collaboratie en verzet is een kloek 
boek (27 x 21,5 x 3,5 centimetger) dat ongeveer 
1,6 kg weegt. Het is de handelseditie van het 
proefschrift waarop Savenije promoveerde aan 
de Radboud Universiteit. Tekst en illustraties be-
slaan circa 450 pagina’s. Achterin het boek bevin-
den zich een uitgebreid notenapparaat, een bron-

nenoverzicht, literatuurlijst en index. Het ontbre-
ken van een afkortingenlijst is wel een gemis. 
Het is toegankelijk, vlot en met vaart geschreven. 
Hier en daar is woordgebruik en zinsbouw van 
het proefschrift nog wel herkenbaar. Savenije laat 
overtuigend zien dat het lastig is om te spreken 
van ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog, omdat de wer-
kelijkheid eerder een waaier is van standpunten 
en gedrag tussen deze twee uitersten, die zich op 
allerlei manieren uit en verschillende motieven 
kent. Al met al bevat deze publicatie zeer veel 
details over collaborateurs (NSB), verzetsnetwer-
ken en -deelnemers. Het is een must-have voor 
hen die geïnteresseerd zijn in de lokale oorlogs-
geschiedenis. 

Leestip: het gaat niet alleen over Nijmegen. Sa-
venije besteedt ook de nodige aandacht aan na-
tionale en internationale gebeurtenissen en ont-
wikkelingen. Logisch, want Nijmegen ondervond 
daar immers de gevolgen van.

Bron: Lennert Savenije, Nijmegen, collabora-
tie en verzet: een stad in oorlogstijd. Nijmegen: 
Uitgeverij Vantilt, 2018, 526 pagina’s. Prijs: 
€ 34,50. ISBN 978 94 6004 378 9.

Deze recensie is eerder verschenen in Neij West, 
bewonersmagazine voor Hees, Heseveld en Neer-
bosch-Oost.

Tekst: Harry Wagenvoort
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Na zijn arrestatie in april 1942 wordt deken Jozef Teulings door de SD weggevoerd via kerkplein 
Groenestraat. Na 3½ jaar gevangenschap in Dachau keert hij in augustus 1945 terug naar Nijmegen
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lezen op vakantie

Koken op gas

Gasloos wonen
In de wijk is op veel plekken een brief op de 
mat gevallen van de woningbouwcorporatie, 
waarin een bezoekje wordt aangekondigd 
waarbij weer van alles wordt gemeten in de 
huurwoningen. De oppervlakte, de isolatie, 
het geluid, het asbest en wie weet wat nog 
meer. Soms ga je bij zo’n brief dan filosofe-
ren over prestatieafspraken die er nog aan 
zitten te komen bij de bestaande woning-
bouw in ons stadsdeel. Je zou het er warm 
van krijgen, want hoe moet je zo snel inspe-
len op een uitspraak van minister Wiebes, 
die als een razende Roeland besluit de gas-
kraan binnen een aantal jaren volledig dicht 
te draaien. Enerzijds kan ik mij voorstellen 
dat het je als bewoner van Nijmegen niet zo 
veel interesseert als de schaal van Richter 
weer eens bevinkje registreert. Anderzijds 
heeft een stad als Nijmegen ook geprofi-
teerd van de gasopbrengsten, zeker als je 
er met de ogen naar kijkt dat wij onderdeel 
uitmaken van de provincie Gelderland, die 
nog steeds een vette bankrekening heeft 
dankzij de verkoop van Nuonaandelen. 
Indirect een uitvloeisel van de gasbubbel, 
die oneindig leek.
Zeker is dat de CO2 uitstoot naar beneden 
moet en dat Nederland hierin niet het beste 
jongetje van de klas is. De uitstoot kan naar 
beneden door direct een aantal kolencen-
trales te sluiten en dan voldoen we sneller 
aan onze verplichtingen, maar dat kost weer 
teveel, dus moet de kleine man het energie-

verbruik drukken door middel van windener-
gie en zonne-energie. Dat helpt al een boel, 
maar de grootste vervuiler blijft gas. Van de 
Nederlanders is 90 procent aangesloten op 
het gasnet. Willen we dus een klimaatneu-
trale samenleving, dan moeten we verder 
denken.
Terug naar die woningbouwcorporaties. Zij 
zorgen voor het isoleren van de woning, 
waarmee ze al een flinke stap maken. 
Een hr-ketel, vloerisolatie, dakisolatie of 
gevelisolatie zorgen voor een verlaging 
van het gasverbruik, maar ook het dichten 
van kieren en een juist ventilatiesysteem 
besparen veel energie. Maar dan nog 
moeten we op termijn van het gas af. Lucht/
water-warmtepompen zijn voor bestaande 
woningen dan de makkelijkste oplossing, 
omdat deze op een dak, gevel of in een tuin 
kunnen worden geplaatst. Het kan dus wel, 
maar dan moeten we allemaal elektrisch 
gaan koken of met inductie of keramisch. 
Dat schijnt allemaal veiliger te zijn, maar wat 
zullen we het gaan missen. Onze heerlijke 
sudderlap, die urenlang heeft geprutteld 
op het gas om nog maar niet te spreken 
over het krokante kippetje uit een gasoven. 
Koks zijn lyrisch over gas. Geniet er dus 
nog maar even van als u bij die 90 procent 
hoort, want straks kun je het vlammetje niet 
meer gewoon even wat zachter draaien en 
kookt de boel gewoon over en wordt het gas 
gereduceerd tot nostalgisch mijmeren over 
hoe het ooit was.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

ZOMERCADEAUTJE 
VAN JOUW BIEB
Deze zomer kun je met tablet of smartpho-
ne gebruikmaken van de VakantieBieb, een 
zomercadeautje van de Bibliotheek Gel-
derland Zuid voor leden én niet-leden. Een 
app met meer dan zestig e-books voor het 
hele gezin. Liever achterover leunen bij een 
leuke activiteit? Vraag in de bieb naar het 
zomerprogramma.

Met de VakantieBieb-app heeft iedereen de 
hele zomer toegang tot een leuke selectie 
Nederlandstalige e-books. De VakantieBieb 
opent 1 juli en sluit op 31 augustus. Het is een 
initiatief van de bibliotheek om mensen ken-
nis te laten maken met e-books en kinderen 
te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. 
Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer in-
formatie. Naast de VakantieBieb-app heeft de 
bibliotheek ook een LuisterBieb-app die het 
hele jaar door gratis te downloaden is. Voor 
het luisteren naar boeken tijdens het reizen, 
tijdens het hardlopen of gewoon, omdat je je 
lekker wil laten voorlezen. 

Voor bibliotheekleden heeft de bibliotheek 
ook de handige app Bibliotheek Wise, voor het 
reserveren, verlengen en zoeken van boeken, 
cd’s en dvd’s. 

Benieuwd naar de activiteiten die door de 
bibliotheek georganiseerd worden? Kijk op 
www.obgz.nl/zomer voor een overzicht van 
alle zomeractiviteiten van Bibliotheek Gelder-
land Zuid. Op de website ben je meteen ook 
aan het juiste adres voor boekentips en voor 
de zomeropeningstijden van jouw bibliotheek.

Tekst: Sanne van den Heuvel     Foto: bibliotheek
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medeling gemeente nijmegen

Maak kennis met de handhaver 
in Nijmegen-Centrum
Samen werken aan een leefbare stad
Sandra en Jeroen zijn de handhavers van de gemeente (bureau 
Toezicht & Handhaving) in uw wijk. Zij werken samen met wijk-
bewoners, politie, Dar en andere organisaties aan een leefbare stad 
(schoon, heel, veilig en toegankelijk). 

Wat doet een handhaver?  
‘Wij zijn veel op straat te vinden, in het centrum maar ook in de 
wijken. Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen ons vragen 
stellen en onze hulp inroepen. Wij spreken mensen en bedrijven 
aan als zij hinder of overlast veroorzaken, of als zij zich niet aan de 
wet houden.’ Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA). Als iemand na een boete zijn gedrag niet verandert, dan kan 
de handhaver hem aanhouden. Bijvoorbeeld voor het niet tonen van 
je identiteitsbewijs. 

Handhavers komen ook in actie bij overlastmeldingen die op een 
andere manier bij de gemeente binnenkomen. Zo onderzoeken zij 
afvaldumpingen en verkeerd aangeboden afval, geluidsoverlast of 
hondenoverlast (poep en agressie). En zij treden op tegen obstakels 
die de openbare ruimte minder toegankelijk maken (terrassen op de 
stoep, foutgeparkeerde auto’s, bijvoorbeeld op gehandicaptenplaat-
sen, of fietsen die langdurig hinderlijk geparkeerd staan). 

‘We werken ook samen met bijvoorbeeld woningcorporaties en 
zorgpartijen om problemen in wijken op langere termijn op te los-
sen. Een melding over een vervuilde tuin en verwaarloosd huis kan 
bijvoorbeeld duiden op psychische problemen van de bewoner. Wij 
zorgen dan dat er samenwerking in de hulpverlening gestart wordt.’

Hoe kunt u contact opnemen? 
‘Spreek ons gerust aan op straat. Wij werken dagelijks tussen 7.00 
en 23.00 uur, soms later als het bijvoorbeeld gaat om horeca of 
een project. Of meld het probleem via de Meld&Herstel app (zie 
nijmegen.nl/meld&herstel). Ook kunt u ons bellen via het telefoon-
nummer van de gemeente: 14 024.

Sandra en Jeroen

Openstelling kelders 
onder het stadhuis
Sinds 2 mei zijn de kelders onder het stadhuis weer toegankelijk 
voor publiek. De openstelling duurt tot en met september, elke 
eerste en derde woensdag van de maand, met uitzondering van 
de Vierdaagseweek. De tijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur. Rond-
leidingen van een half uur worden verzorgd door de gidsen van 
Gilde Nijmegen. De laatste rondleiding is om 16.30 uur. Toegang 
is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Tekst: Janny Pijnappels van Kempen, secretaris Gilde Nijmegen

KOM NAAR HET 
VanGaslos-Festival 
Op zaterdag 15 september 2018
Op zaterdag 15 september organiseert de gemeente Nijmegen 
het ‘VanGaslos’-festival. Dit festival is voor alle inwoners 
van Nijmegen. Speciaal inwoners van de wijken Hengstdal en 
Bottendaal worden uitgenodigd omdat hun wijken als eerste ‘van 
het gas los’ gaan.

Het VanGasLos-festival geeft in een vrolijke sfeer informatie over 
allerlei zaken die te maken hebben met de toekomst van gasloos 
wonen. 

• Ervaar tijdens een workshop koken op inductie de voordelen van 
deze manier van koken en proef van de heerlijke gerechten. 
• Ga in gesprek met bewoners die al ervaring hebben met gasloos 
koken of hun woning zelfs al gasloos hebben laten maken. 
• Stel al uw vragen op de informatiemarkt bij kramen van onder 
meer installateurs van isolatie of warmtepompen, de gemeente of 
woningcorporatie.
• Luister naar presentaties over hoe uw woning of  VvE energieneutraal 
en gasloos kan worden.

Wanneer: zaterdag 15 september van 11 tot 17 uur
Waar: Thiemeloods, Leemptstraat 34, 6512 EN Nijmegen

U bent van harte welkom! 

Houd in september de lokale kranten in de gaten voor meer informatie.

Contactpersonen: Bert Lagerweij (info@conbuquest.nl) en Carina 
Dijkhuis (c.dijkhuis@abcdijkhuis.nl).

Tekst: Carina Dijkhuis



29

 STIChTINGBENEdENSTAd
NIJMEGEN

Stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van oud-gemeenteraadslid Jo 
Janssen van Gewoon Nijmegen en be-
staat geheel uit vrijwilligers. Zij wil be-
woners in woonzorgcentra, personen 
die gebruik maken van een dagopvang 
en senioren die niet meer in de gele-
genheid zijn zelfstandig een uitstapje 
te maken, iets extra’s bieden. Naast het 
organiseren van dagjes uit is de stich-
ting nu bezig met het realiseren van 
een nieuwe stadstuin bij buurtcentrum 
‘t Oude Weeshuis aan de papengas in 
Nijmegen.

PRoJECTPLAN 
SAMEN ACTIEf NIJMEGEN

Stichting Benedenstad Nijmegen zet zich in voor 
de ouderen van Nijmegen, met name in het cen-
trum en de Benedenstad. Wij organiseren dagjes 
uit met bijvoorbeeld de Zonnetrein en organise-
ren ook activiteiten in onder meer buurtcentrum 
’t Oude Weeshuis.

Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 
in de Benedenstad is nog de enige locatie in het 
centrum waar ouderen terechtkunnen voor samen-
zijn en activiteiten. Stichting Benedenstad Nijmegen 
bestaat geheel uit vrijwilligers. Onze inkomsten be-
staan uit fondsenwerving en particuliere donaties.

Ouderen samen actief
Buurtcentrum ’t oude Weeshuis:
Op de woensdagen is er een gespreksgroep van 
ouderen (gemiddelde leeftijd ca 75+), die over aller-
lei thema’s met elkaar praten en discussiëren. Vaak 
worden hierbij sprekers uitgenodigd. Deze groep wil-
len wij graag uitbreiden met andere belangstellen-
den die actief betrokken willen zijn.

Zo willen wij diverse workshops en excursies voor 
ouderen aanbieden, zoals bloemschikken, boetse-
ren, schrijven, zingen, muziek draaien (met Muzi-
quest), tekenen en sieraden maken. Ook willen wij 

excursies organiseren (met onder meer de Zonne-
trein) naar bijvoorbeeld een imkerij, een theetuin, 
een botanische tuin, de bioscoop, cultureel centrum 
De Lindenberg en de bibliotheek. Maximaal 25 per-
sonen kunnen per activiteit meedoen.
Er zijn steeds voldoende vrijwilligers aanwezig om 
de groepen te begeleiden.

Bereikbaarheid doelgroep
De uitbreiding van de huidige groep kunnen we reali-
seren door samenwerking met de mensen van STIP 
Nijmegen (voor informatie, advies en ontmoeting in 
de wijk), SWON en Zonnebloem afd. Nijmegen Cen-
trum. Ons streven is om te starten met 20 dagdelen 
in 2018. In 2019 zouden wij dit kunnen uitbreiden 
naar 30-40 dagdelen. De huidige gespreksgroep 
blijft 26 dagdelen per jaar haar eigen vaste program-
ma doen.

Resultaat
De ouderen zijn zelf heel bewust van hun kunnen. 
Het nieuwe aanbod van activiteiten levert weer 
nieuwe deelnemers op en daardoor ook weer volop 
gespreksstof, ontmoeting en beweging. Er is ook 
duidelijk behoefte om zelf iets te kunnen creëren en 
ondernemen. De ouderen leven op door de activitei-
ten in de buurt. 

Voor meer informatie over dit nieuwe project kunt u 
contact opnemen met Els Stouthamer
(secretaris van Stichting Benedenstad Nijmegen), 
telefoon 06-18473689 of e-mail info@stichtingbene-
denstadnijmegen.nl.

Open dag Buurthuis het Oude Weeshuis
Zaterdag 9 juni jl. was de open dag van het buurt-
centrum en de mooie stadstuin. Gelukkig was het 
prachtig weer waardoor heel veel wandelaars het 
Weeshuis bezochten. In de tuin waren diverse op-
tredens gedurende de hele dag.

Diverse optredens in de stadstuin

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Gerie Sandmann

Open dag Buurthuis het Oude Weeshuis
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KASTEN OP MAAT

Oude Graafseweg 96 - Nijmegen- (024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

Zo mooi kan perfectie zijn

Meditatie

Maak kennis 
met zen
in onze korte
Zomercursus
www.zen.nl/nijmegen
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MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

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

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

MILDER ADMINISTRATIES & BELASTINGEN
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 51 | 6511 TB Nijmegen
T  06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

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

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

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

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

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

Mr. Jack’s

 

 

L&S BED- EN INTERIEURMODE
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.nl

CAFETARIA VUURENS
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T 024 322 42 73

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 Vrienden-van-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.

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

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

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

REISBUREAU VAN BETUW
Vanaf 16 juli is ons nieuwe adres 
Groesbeekseweg 73a, 6524 CR Nijmegen
T 024 324 00 40 - reisbureau@vanbetuw.nl



stadsgezichten Foto’s: gerie sandmann
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