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Dorine Ringlever is sinds november 2017 docent levensbeschouwelijke vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding
pabo. Daarnaast is zij studieloopbaanbegeleider voor de alpo (academische pabo). ‘Ik werk
echter ook nog voor IrisZorg als groepswerker
en persoonlijk begeleider.’ IrisZorg is een organisatie in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen.
Dorine: ‘Ik werk op de afdeling de Cirkel. De Cirkel
is een avondopvang die zich bevindt op de tippelzone in Nijmegen. Hier kunnen de prostituees met
mij of een andere groepswerker in gesprek komen.
Ik geef ook voorlichting over veilig werken, veilig
drugsgebruik, en indien nodig sturen we de hulpvragen door naar andere instanties.’
Ook is Dorine humanistisch geestelijk verzorger in
de penitentiaire inrichting (gevangenis) te Grave.
Daar organiseert zij bezinningsbijeenkomsten voor
gedetineerden. ‘Die bezinningsbijeenkomsten zijn
een plek van rust, vrije ruimte en bieden stof tot
nadenken.’

Dorine Ringlever

De zin van een dakloze
Toen ik die donderdagochtend het Zelfregiecentrum aan de St. Jorisstraat
betrad, trof ik bij de receptie een aantal medewerkers in rep en roer aan.
De politie was in het pand en ze vroegen naar mij: ‘Wat is er aan de hand?’
‘Komen ze je arresteren?’ ‘Waarom?’ ‘Wat heb jij misdaan?’ Achtervolgd
door vragen liep ik naar de j72-vleugel.
Daar zat wijkagent Jan Jacobs gezellig koffie te drinken met een van de co-werkers. Jan is als wijkagent belast met het toezicht op ‘zorgmijders’ in het centrum
van de stad. ‘Leuk artikel, Jack’, refereerde hij naar het artikel Het verhaal achter
verwarde mannen in een vorige Mariken. ‘Maar nu moet je het toch even met je
eigen ogen zien’, verduidelijkte hij.
En zo gebeurde het dat ik de maandagochtend daarop in een politiebusje door
het centrum van Nijmegen reed, met wijkagent Jan op pad langs de zorgmijders,
voor ‘gewone’ burgers beter bekend als zwervers, alcoholisten, junkies, daklozen,
of eufemistisch ‘verwarde mannen’ genoemd. En zo ook kwam ik terecht in het
kerkje op de hoek van de Jacob Canisstraat en Prins Hendrikstraat.
In de kerkbanken zitten geen ‘gelovigen’, hoofd eerbiedig gebogen, de handen
devoot in elkaar gevouwen; geen religieus geprevel of geurige wierook; geen
sacrale gebeden uit opengeslagen missalen. Niets van dat al. In de kerkbanken
zitten jonge mannen, ook schijnbaar eerbiedig en devoot, maar in afwachting
van een gesprek met de voorganger van de parochie. ‘Het zijn jonge mannen
met problemen, huisvesting, geen geld, geen geldige papieren.’ legt Jan uit. Deze
kerk is al sinds een aantal jaren dé plaats waar zij op een beetje hulp en ondersteuning kunnen rekenen. De voorganger van de kerk probeert hen, zo goed en
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kwaad als het kan, te helpen. Wanneer Jan en ik binnenkomen, kijken schuchtere
blikken ons aan om meteen weer naar beneden geslagen te worden. ‘Hallo Jan’,
hoor ik en een spontane jongedame stapt op ons af. Ze stelt zich voor: Dorine
Ringlever, student aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, bezig met de
laatste loodjes van haar masterscriptie. ‘Waar gaat die scriptie over?’, vraag ik.
‘Over zingeving en dakloosheid.’

’Uhhh?’

The Glowing Homeless - Fanny Allié 2011

Dorine: ‘Wij – gewone burgers – hebben het idee dat een dakloze, een junk of
een alcoholist de hele dag bezig is met het zoeken naar drank en drugs, en een
onderkomen voor de nacht. Dat is voor hem de zin van het leven. Verder niks. We
denken dat zingeving niet aan hem besteed is. Ik wil onderzoeken of dat klopt.
Mijn scriptie is een onderzoek “...naar de verhouding tussen humanistische geestelijke verzorging, zingeving en de leefwereld van dak- en thuislozen”. Het viel
mij op dat tijdens mijn studie Humanistiek allerlei groepen de revue passeerden’,
vervolgt Dorien. ‘Gevangenen, chronisch zieken en dergelijke, maar geen dak- en
thuislozen. Misschien ligt dat aan de ongrijpbaarheid van de doelgroep. Met een
gevangene kun je gewoon een afspraak maken voor een gesprek over zingeving.
Die is er gewoon. (Logisch als je in de gevangenis zit.) Met een dakloze is dat een
stuk lastiger. Dat vraagt om een heel andere benadering. Dan is het zaak “er te
zijn.” Hij (of zij) weet jou te vinden, en hij bepaalt dan ook wanneer hij je nodig
heeft.’ De vergelijking valt met een pastoor en het pastorale werk: die pastoor is
er altijd, of je hem nou nodig hebt of niet. Die praktijk van presentie vindt ook in
het opbouwwerk méér en méér weerklank. Dorine: ‘Het is sowieso tegenwoordig
veel lastiger om de dakloze te omschrijven. Vroeger was dat de man tussen de 30
en de 60 jaar, slordig gekleed, met een fles drank onder de arm. Tegenwoordig
is dat anders.’

De dakloze

Daklozen zijn een bekend beeld in de centra van de grote steden. Lopend door
de winkelstraten is het welhaast onvermijdelijk een dakloze op één of ander moment tegen te komen. ‘Maar’, zo schrijf Dorine in haar scriptie, ‘wie is de dakloze?
In het verleden was de dakloze een redelijk zelfredzame man met een alcoholprobleem, maar tegenwoordig kan hij een man of vrouw zijn, jong en oud, van
Nederlandse komaf of met een immigratie achtergrond.’

Wie is de dakloze?
Dorine: ‘Toch is er wel enige homogeniteit te vinden in de groep dak- en thuislozen. Daklozen hebben vaak een betrekkelijk normaal leven geleid, tot gebeurtenissen hen zo overspoeld hebben dat ze in de war zijn geraakt en de greep op
hun leven verloren.’ Armoede als gevolg van baanverlies, persoonlijke en relationele problemen, schulden, verslaving, psychische en psychiatrische thematieken,
de oorzaken voor een dakloos bestaan lopen erg uiteen. Dorine: ‘Wat zij onderling gemeen hebben is een zekere mate van onvermogen om met tegenslag om
te gaan en de neerwaartse spiraal waar ze daardoor in belanden te doorbreken.’
Het merendeel van de dak- en thuislozen is murw geslagen door het leven.
Meervoudig gekwetst. Zoals die jongeman die vaak bij de supermarkt stond te
bedelen; getalenteerd tennisser, goede baan in de IT; ergens moet het fout zijn
gegaan. Achter iedere verwarde man zit een verhaal. Dorine: ‘Het is lastig af te
komen van het idee van de romantisch dakloze. Iedere dakloze heeft weer een
heel eigen verhaal en dat verhaal kan zomaar weer stof zijn voor een boek.’

Verwarde man

Zingeving

Dakloosheid is een stigma waar moeilijk aan te ontkomen valt. Dorine: ‘Een dakloze heeft vaak het gevoel dat anderen hem behandelen als iemand die er buiten
staat en er niet bij hoort, als een paria van de samenleving. Het houdt hem tegen,
geen hoop dat het beter kan worden.’ Ze vertelt het verhaal van de dakloze die
solliciteerde op een baan. Op de vraag waar hij woonde, antwoordde hij: ‘Nieuwe
Dukenburgseweg 14, De Hulsen.’ Het gesprek was daarna snel afgelopen. Dorine:
‘Hij zei letterlijk tegen mij: “Ik kan het wel proberen maar de maatschappij wil mij
toch niet”.’
De omgang met dakloze bedelaars behoeft ook enige uitleg. Een dakloze spreekt
een voorbijganger aan: ‘Mevrouw, mag ik u iets vragen?’ We kennen allemaal die
openingszin en wetende, of althans menen te weten wat de vraag is, antwoorden
wij vriendelijk doch resoluut met een Nee en lopen door. Dorine: ‘Dat doet pijn.
Als je voortdurend op die manier benaderd wordt, als mensen geen tijd nemen
jouw vraag aan te horen, dat begrijp ik heel goed dat je er op een gegeven moment helemaal klaar mee bent.’
We proberen daklozen zoveel als mogelijk te negeren. Maar het tegenovergestelde komt ook voor: wij knuffelen de dakloze dood, hypergeïnteresseerd in zijn
levensverhaal. Dorine: ‘Sommige mensen hebben hun favoriete bedelaar! Daar
maken ze dan altijd even een praatje mee en vragen naar hoe het nu zoal gaat.
En wanneer ze dan proberen een minder favoriete dakloze iets te geven, dan is
die ervaring lang niet zo leuk.’ Zo overnachtte een zwerver altijd op de campus
van de universiteit. Toen hij ontdekt werd door een van de conciërges, stuurde
deze hem niet weg maar gaf hem juist een kopje thee. Iedere ochtend! En met
regelmaat kwamen studenten met een pannetje avondeten aanzetten. Dorine: ‘Ik
denk dat mensen vinden dat ze even voor het moment iets goeds doen.’ Niks mis
mee, maar het draagt wel bij aan het idee van de romantische zwerver.
‘De doelloosheid van het dakloos-zijn’, vertelt Dorine. ‘Dat vinden daklozen het
zwaarst. Opstaan, rondje lopen, weer terug naar waar je vandaan kwam. Dat is
zwaar. Dan komt natuurlijk de vraag naar de zin van het leven. Wat is belangrijk?
Waar sta jij ’s ochtends voor op? Dat zijn sleutelvragen in mijn onderzoek.’ En
tot Dorine’s stomme verbazing krijgt zij dan te horen: ‘Ik wil iets betekenen voor
een ander.’

Bron: Dorine Ringlever: interview (in samenwerking met Sandra de Vries) en
masterscriptie De Straathumanist
Tekst: Jack Fila

Foto’s: Jack Fila en Gerie Sandmann
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Droom
Na ons gesprek ontving ik per sms de
volgende wens van Gerard:

‘Ik zou wel opvang voor thuislozen mensen en daklozen mensen willen opzetten
met doorstroom naar huis. Dat er normaal uitkering toegereikt wordt, zonder
wantrouwen van sociale dienst. En dat er
een goed bewind bij de opvang zit die
ook werkelijk klaar staat voor de mensen;
die mensen ook aan schuldhulpverlening
helpt, ongeacht of daar problemen mee
geweest zijn door verkeerde bewindvoerders. Dat er goede dokter en assistenten
bij zijn. Dat er goede menselijke beveiligers bijkomen. En dat er ook mensen
zelf dat op zich kunnen nemen als ze van
hun goede kant laten zien. Dat er goede
ervaringsdeskundigen bij kunnen zijn die
ik zelf naar kijk. Ik wil dit maximaal 3 tot 6
maanden doen met behoud van uitkering
plus die 200 euro die je mag bijverdienen.
Dat er dan gekeken wordt voor vaste
baan. Met de garantie als mijn hart opspeelt, dat het door gaat. En dat mensen
zonder verslaving ook welkom zijn. Jack,
ik loop al heel lang met deze wens. Zou ik
deze kans krijgen, ga ik er helemaal voor.’
Gerard

Want niemand kiest bewust voor het bestaan
als zwerver of als junk.’

Gerard is op Twitter: Gerard knuffel engel @goudenengel76

MIJN MANIER
In gesprek met Gerard, voormalig zwerver en alcoholist
Ik zit tegenover Gerard. Gerard is 41 jaar en
heeft jarenlang op straat geleefd. Hij liep op
16-jarige leeftijd van huis weg, ging zwerven en raakte aan de drank. Dat leven heeft
hij 21 jaar lang volgehouden. Een aantal jaren geleden heeft hij zich aan dat uitzichtloze bestaan weten te ontworstelen. Sindsdien is hij bezig met het opbouwen van een
meer geregeld bestaan. Gemakkelijk gaat
dat niet.
‘Ik heb een droom: een betere opvang voor
dak- en thuislozen, voor verslaafden. Want de
gang van de straat naar de opvang is een lijdensweg. Dat moet en dat kan beter.’
6

Luisteren en vertrouwen

Waar gaat het dan mis?
‘Die mensen (Gerard spreekt vaak over die
mensen als hij ambtenaren en hulpverleners
bedoelt, red.) luisteren niet. Iedereen heeft pijn
en angsten en daar moet je naar luisteren. Die
mensen doen dat niet. Ze werken volgens het
boekje. En dan gaat het natuurlijk mis.’
Ik voel de klem: het systeem van hulpverlening
versus de cliënt als persoon. ‘Die mensen hebben hun protocollen en houden zich daar strak
aan. Maar als ik mijn verhaal kan vertellen, en
als die mensen dan ook luisteren, ontstaat vertrouwen. En pas dan kun je mensen helpen.

Alles draait om vertrouwen. ‘Als zwerver is je
vertrouwen al zo vaak misbruikt. Steeds wordt
er iets beloofd en vervolgens niet waargemaakt. Maar goede hulpverlening begint met
vertrouwen. In principe willen we allemaal een
normaal leven leiden, maar dat kost moeite en
energie. En tijd. Die krijg je alleen maar als de
hulpverlener jou vertrouwt.’

Eigen tempo

Ik realiseer me duidelijk dat Gerard de kernwaarden van zijn droom verwoordt: luisteren
en vertrouwen. Hij voegt er een derde aan toe:
eigen tempo! De dakloze, junk of alcoholist wil
het normale leven en de hulpverlener wil hem
helpen. Het probleem is echter dat de hulpverlener voorbijgaat aan het tempo van de cliënt.
Gerard: ‘De hulpverlener werkt volgens het
boekje en dat boekje houdt geen rekening met
het eigen tempo van de cliënt. Maar ik moet
het zelf doen; op mijn manier en in m’n eigen
tempo.’
Tekst en foto: Jack Fila

Vijfentachtig jaar en springlevend
paar schoenen op de afvalberg belanden.
De meeste schoenen zijn tegenwoordig van
een inferieure kwaliteit. Vroeger schaften de
mensen één goed paar schoenen aan waar ze
zeven tot twaalf jaar mee deden. Als hakken en zolen slijtage vertoonden, werden
deze opgelapt door de schoenmaker, die in
elke dorpje en stadje aanwezig was. Mensen
hadden een kleine beurs, maar waren ook
zuinig op hun spullen. Schoenen werden
goed onderhouden, gepoetst en gekoesterd,
want passend vakwerk was ook goed voor de
voeten.
Aangaande het bedrijf haalt Marijke nog een
parallel met haarzelf aan: Het bedrijf heeft in
1950 een facelift gehad. Zelf stamt zij ook uit
die tijd. Ze is verschillende keren gelift. In
dat jaar is de voorgevel van Tweehuysen aangepakt. Marijke pakt hierbij speels haar eigen
‘aangepakte’ voorgevel vast en duwt parmantig de borstjes vooruit en houdt daarbij de lipjes getuit. Ze eindigt haar wervende toespraak
met een oproep aan iedereen om - ook gezien
het milieu en in het kader van de duurzaamheid - netjes om te gaan met je schoenen.

Etalage van Tweehuysen Schoenmakerij

Op 1 september heeft de feestelijke overdracht plaatsgevonden van onze ambachtelijke Schoenmakerij Tweehuysen aan de
In de Betouwstraat 42. ‘Onze’ omdat de
familie al jaren vrienden zijn van Mariken.
‘Onze’ ook omdat deze zaak inmiddels een
icoon is in Nijmegen. Van deze authentieke
bedrijven zijn er niet meer veel.
Gelukkig maakt hier de derde generatie plaats
voor de vierde, of liever gezegd wisselen
van plek. Het bedrijf blijft hiermee behouden
voor de Nijmegenaren die het belang van
goed schoeisel nog weten te waarderen. Er
is al veel media-aandacht geweest in weekblad de Brug, maar Mariken maakt van de
gelegenheid gebruik om ook de sprankelende
Marijke Helwegen te ontmoeten en om haar
speciale rol bij deze overname te belichten. In
de ochtend is iedereen in de gelegenheid om
de winkel en de werkplaats nog eens onder de
loep te nemen. Het ruikt er naar oud ambacht,

Saskia voor de slijpmachine

Succes

leer en op deze ochtend ook naar koffie. De
mensen lopen af en aan met bloemen, veel
bloemen. Tussen alle schoenen, leesten en
machines beweegt inmiddels ook de vijfde
generatie. In de hoek staat een kinderwagen
met de 3 maanden oude Meike. Ook is daar
de 2-jarige Casper die later misschien, net
zoals zijn moeder Saskia, voor de keus komt
te staan het ambacht van zijn oma en opa
voort te zetten.

Wij wensen Saskia veel succes met de voortzetting van het bedrijf. Opa Gerard en oma
Marianne zijn nu in dienst van hun dochter.
Vader Ilian zorgt buiten zijn eigen werk om
twee dagen voor generatie 5. Mama is maandag vrij. Zo redden zij het samen zeker tot het
100-jarig bestaan. Na nog met een ontroerde
Gerard een blik te hebben geworpen op een
geweldige foto van vier generaties die deze
ochtend aan hen is geschonken, verlaten wij
het feestgedruis met een goed gevoel en weer
een foto rijker, samen met Marijke Helwegen.

Marijke

Tekst: Anneke Arzbach

Marijke Helwegen en Saskia

Om 12 uur is het zover. Marijke arriveert in
een prachtige robe van karmijnrode kant met
bijpassend schoeisel. Ze groet alle aanwezigen hartelijk met een warme handdruk en is
oprecht geïnteresseerd in de entourage van dit
nostalgie uitstralende bedrijf. Zij is vandaag
de gastvrouw. Dat laat ze ook horen door
een schitterende toespraak, waarin zij juist
háár komst verduidelijkt. Marijke is ambassadrice van de Vereniging van Nederlandse
Schoenmakers omdat zij ooit de slogan
heeft gelanceerd: ‘Geef uw oude schoen een
facelift.’ Ze benadrukt dat per jaar 50 miljoen

Foto’s: Gerie Sandmann

Gerard, Saskia en Marianne
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Opgroeien in
Nijmegen-Centrum

Wij stellen u dus voor aan Phaedra
Voorbergen
Waar ben je geboren?
Phaedra: ‘In het Radboudziekenhuis in
Nijmegen.’ Phaedra begint onmiddellijk te
babbelen. Ze is blij met haar naam, die haar
ouders haar hebben gegeven. Phaedra was de
dochter van Minos van Kreta, de zoon van Zeus
en de godin Europa. Griekse mythologie dus
en soms lastig voor de kinderen op school, die
herhaaldelijk vragen: ‘Hoe schrijf je jouw naam?’

Hoe vind je het om te wonen in Nijmegen-		
Centrum?
Phaedra: ‘Ik vind het fijn. Alle mensen die in de
straat wonen en werken ken ik. Er wonen wel
erg weinig kinderen in deze straat, alleen op de
Parkweg een paar.’ Phaedra’s ouders vullen aan
dat hun dochter een echt stadsmeisje is, dat zich
er heerlijk thuis voelt, maar dat zij zelf ook niets
anders zouden willen.

Met wie woon je in huis?
Phaedra: ‘Met mama Isabel, papa Peter en
de kat Dimitrius.’ (Ook de kat heeft weer een
Griekse naam.) Phaedra lacht en verduidelijkt
dat de kat een Scottish Fold-kat is, een ras uit
Schotland met gevouwen oortjes. Ze laat een
foto zien in haar mobieltje. Toegegeven: hij is een
schatje! Mama is half Spaans en heeft Spaanse
roots, papa is een robuuste, blonde Nederlander.
De combinatie heeft een prachtig mooi meisje
getoverd dat, aldus moeder, lijkt op de moeder
van papa, oma dus.

Phaedra
De u inmiddels vertrouwde schrijfster van deze rubriek en onze vaste fotograaf zijn deze keer welkom in de Lange Hezelstraat bij een echte Benedenstadse, van wie haar ouders ook nog bekende
gezichten zijn uit diezelfde straat. Papa ondernemer en uitbater van Funkenstein, het gezelligste eetcafé in de Coronation Street van Nijmegen, waar het bruisende leven zich afspeelt. Mama, veelzijdige
duizendpoot, verbonden aan de HAN. Hoe fijn kan een kinderleven zijn.
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Op welke school zit je?
Phaedra: ‘Op de Petrus Canisiusschool bij de
Stevenskerk. Het is een hele fijne school. Ik zit
in groep 7 bij meester Jasper en er is net een
nieuwe juffrouw, Aletta. Ik vind alles leuk op
school. Rekenen ben ik niet zo goed in, maar
ik kan wel goed estafettelezen. Estafettelezen
is lezen en daarna opdrachten hierover maken.
Jammer vind ik het dat er weinig wordt gezongen
op school. Ik hou erg van zingen. We sporten
daar twee keer in de week. Het is fijn dat de
gymzaal in de zomer helemaal is opgeknapt,

Qader Shafiq
zodat we daar weer fijn kunnen gymmen. Ik zit in groep 7 en dus ga ik dit jaar voor het eerst met
de klas op kamp. Een leuk vooruitzicht is dat.’
	 Je bent enig kind. Hoe is dat?
Phaedra: ‘Het is fijn omdat je alle aandacht van je ouders krijgt. Wel moet je soms jezelf
vermaken of vriendinnetjes uitnodigen.’
	 Heb je ook hobby’s?
Phaedra: ‘Ik hou erg van zingen en dansen. Dansen doe ik bij De Studio in de Bottelstraat bij
Sjanneke. Ik zit niet meer op klassiek ballet, maar heb twee jaar dansmix gedaan. Dat ging zo
goed dat ik zelfs bij het selectiedansen terechtkon. Nu doe ik ook hiphop en musical. Dat kan
allemaal bij Sjanneke. We hebben dan ook een keer per jaar een uitvoering. In groep 8 op de
basisschool is er ook een musical. Dat wordt dan dubbelop.’
	 Heb je ook hartsvriendinnen of hartsvrienden?
Phaedra: ‘Ik heb één allerbeste vriendin al negen jaar en dat is Nina. Ook heb ik een vriendje
Joris.’
	 Waar word je heel blij van?
Phaedra: ‘Van zingen word ik erg blij, maar ook rustig.’ Phaedra houdt ook heel erg van uitslapen
en chillen samen met papa. Dat kunnen ze allebei erg goed. Mama is meer van het ‘doen’. Ook
helpt Phaedra graag mee in het eetcafé. Afwassen en poetsen vindt zij gewoon leuk.
	 Wat is je favoriete vakantieland?
Phaedra: ‘Spanje is wel mijn favoriete vakantieland. Ik heb daar ook familie, zoals tantes, nichtje
en achternichtje. We zijn ook heel vaak in Frankrijk op vakantie geweest, want oma heeft daar
een huisje.’
	 Als je veel geld had, wat zou je daarmee willen doen?
Phaedra: ‘Geven aan een goed doel. Ik laat nu ook mijn haar groeien voor het goede doel,
namelijk haardonatie voor kinderen met kanker.’
	 Wat is je lievelingseten?
Phaedra: ‘Pizza. Maar bij papa kan je ook lekker eten.’
	 Wat wil je later worden?
Phaedra: ‘Geen idee, misschien wel musicalster of - grapje - inspecteur van de deurklinken. Maar
het kan zo maar zo zijn dat je later verschillende beroepen gaat doen.’
	 Wat is je grootste droom?
 Phaedra: ‘In een grote musical spelen.’

Redactie: We babbelen nog wat door met deze vrolijke, mooie en sociale, talentvolle bloem en haar
hartelijke ouders. Heerlijke stadsmensen, die vol in de samenleving staan. Phaedra komt er wel. De
wereld ligt nog voor haar open. We nemen afscheid. Het was weer erg gezellig. Beetje reclame: de
allerbeste entrecote van Nijmegen eet je bij Funkenstein. Lekker biertje erbij, helemaal top.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann

Dorstige zomer
Deze zomer konden wij nog lekker genieten
van de gevolgen van klimaatverandering. De
verontrustende commentaren van biologen
en klimaatdeskundigen namen wij met een
korreltje zout, zeker hier in de periferie van de
groene hoofdstad van Europa. Ik fietste naar
de Hatertse Vennen, waar je de droogte kon
ruiken. Vervolgens nam ik een duikje in de koele
Berendonck.
De hitte riep mijn herinneringen aan mijn dorstige
jaren op. Toen ik op een dag medicijnen moest
brengen naar een zieke tante van mijn moeder,
die in een afgelegen wijkje buiten Kabul woonde.
Twaalf jaar was ik toen. Ik besloot ernaartoe te
lopen om zo de reiskosten die ik van mijn moeder
had gekregen voor iets leuks te gebruiken. Het
was een hete augustusmiddag. Ik liep door een
woestijn van ongeveer acht kilometer lang, toen
ik dorst kreeg. Hier ervoer ik voor het eerst de
fata morgana. Anders dan nu in Kabul bestonden
toen geen plastic flessen water. Ik zou voor
een emmer water al het geld dat ik van moeder
had gekregen geven. Bij het eerste verlaten
huis, waar een herder met zijn schapenkudde
stond, heb ik water gedronken. Met het gele
modderwater uit een rubberen emmer van de
herder kon ik mijn dorst lessen. Het water heeft
nooit zo gesmaakt als toen.
Ondanks de waarschuwingen minder drinkwater
te verspillen, sproeiden de Nijmegenaren hun
tuinen. Dat deden wij thuis ook. Ik voelde bij de
planten in onze tuin dezelfde dorst die ik toen in
Kabul had. Mijn gieter zag geen verschil tussen
welkruid en onkruid.
Een vakantie in het warme buitenland was dit
jaar eigenlijk overbodig. Toch verlieten wij onze
tuin en het geelgroene Nijmegen en vertrokken
richting het zuiden van Europa. In pittoreske
Portugese dorpen, waar de hitte voor lange
vrolijke avonden zorgt, trof ik de harmonie aan.
Waar zwarte en blanke Portugezen samen
waren. In de streken van waterschaarste wordt
het leven met elkaar gedeeld.
Overgewicht zag je bij de toeristen uit het
noorden voor wie uit de kraan een grote
hoeveelheid water stroomde.
Dorst en honger baart solidariteit.
Tekst: Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom
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NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?

Bert Velthuis: ‘Het Nijmegengevoel
is niet voor iedereen hetzelfde’
Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 mei koos de nieuwe raad
een college van Burgemeester en Wethouders. Net als vier jaar geleden spreekt de redactie
met (op)nieuwbenoemde wethouders over wat zij willen bereiken voor stad en wijken. In
dit nummer Bert Velthuis, wethouder voor wijken, openbare ruimte, sportaccommodatie
en (maatschappelijk) vastgoed. Bert is wethouder namens de SP.
Een persoonlijke vraag: sinds 2006 in de gemeentelijke politiek. Nu op een leeftijd om
grote passies zoals reizen te volgen. Toch weer
vier jaar bijgetekend?
Bert Velthuis: ‘Dit werk heb ik altijd met veel
plezier gedaan. Ik ga niet thuis op de bank zitten. Met de nieuwe portefeuilleverdeling heb
10

ik meer kansen om te doen wat ik altijd graag
heb gedaan: onder mensen zijn en iets voor
hen betekenen. Ik ken Nijmegen vanaf 1971,
toen ik vanuit Oldenzaal hier kwam studeren.
Ik woonde indertijd in Meijhorst. Heb daarna
veel buurten en wijken leren kennen. Ik geniet
van de stad en het vele groen.’

Frustrerende verkiezingsuitslag?
‘Het is waar: de portefeuilleverdeling ziet er
anders uit dan vier jaar geleden. De uitslag van
de verkiezingen (winst GroenLinks en verlies
SP, red.) leidde tot andere verhoudingen. Toch
zijn in het coalitieakkoord de zaken die de SP
in gang heeft gezet niet teruggedraaid. Ik zie
daarom genoeg kansen om een zinvolle rol te
blijven spelen. Zoals gezegd, met groot plezier.’
Tweedeling in de stad?
‘Dat klopt. Dat zie je al bij de verkiezingsuitslagen. In de zuidelijke en westelijke wijken

van Nijmegen is de SP duidelijk aanwezig. In
de noordelijke en oostelijke stadsdelen en het
centrum zijn vooral GroenLinks en D66 sterk.
Ook de Stads- en wijkmonitor - een onderzoek
dat wordt gebruikt om plannen te maken en
beleid uit te zetten - laat deze tweedeling zien.
Het inwoneraantal in die gebieden neemt af,
terwijl Nijmegen als geheel groeit. De verschillen worden groter. Dat betekent ook dat
bepaalde stadsgebieden en wijken meer en anders ondersteund moeten worden dan elders.
Hoe? Dat is verschillend per gebied of per
wijk.’

Verduurzaming

Het college wil extra inspanningen op het terrein van verduurzaming leveren. Maar wie betaalt de rekening? Rijk kan het betalen, arm
niet.
‘Bij de college-onderhandelingen is dit dilemma aan de orde geweest. Bij duurzaamheidsdiscussies in de stad kom je vaak dezelfde
mensen tegen. Ik vind het spijtig dat we nog
zo weinig andere inwoners bereiken. Wij willen de aanpak van verduurzaming - waaronder ook wijken of buurten van het gas afhalen
valt - natuurlijk in nauw overleg met bewoners
doen. Binnenkort verschijnt het plan hoe dit
met hen te bespreken. Bij corporaties lijkt het
relatief gemakkelijk. De kosten van die verduurzaming worden door hen verrekend. Maar
er zijn veel huurders en eigenaren van kleinere
woningen die die lasten zelf moeten opbrengen. Dat gaat zo maar niet. Van het Rijk wordt
veel verwacht. Wat de gemeente hierin kan betekenen hangt mede daarvan af. Nijmegen wil
grote stappen zetten. Maar wel met duidelijke
ondersteuning voor bewoners.’

Niet allemaal Nijmegen-Noord

De verschillen tussen afzonderlijke wijken
komen aan de orde. Bert Velthuis vol overtuiging: ‘Je moet niet denken dat alleen Nijmegen-Noord aantrekkelijk is. Elke wijk heeft
zijn eigen kenmerken. Per wijk moet je de
aanpak bekijken. Wat is nodig voor bewoners?
Wat kan het toevoegen aan buurt of wijk?
Zijn scholen, voorzieningen, winkels aantrekkelijk? Willen mensen er graag wonen of
willen ze wegtrekken? Hoe is de leeftijdsopbouw? Bekend is dat in Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost en enkele andere wijken ten opzichte van andere stadsdelen méér
zorgvraag bestaat. Door relatief veel sociale
woningbouw worden meer kwetsbare bevolkingsgroepen daar toegedeeld. We vinden het
heel belangrijk dat de positieve kanten van een
wijk ook naar voren kunnen komen. De negatieve spiraal in beeldvorming doorbreken.’

Wethouder Bert Velthuis

‘Je hoort het vaak: je kunt wijken of buurten er
weer bovenop helpen door meer variatie aan
te brengen in leeftijdsopbouw, achtergronden,
opleidingsniveau en herkomst. Maar mensen
kiezen vaak andere oplossingen, winkelen in
andere buurten, doen hun kinderen niet in eigen wijk op school. De trek naar mensen met
dezelfde herkenbare achtergrond moet daarom
niet onderschat worden. Menging tussen oude
en nieuwe stadsbuurten gaat niet altijd. Het
Nijmegengevoel is op de eerste plaats het gevoel van de individuele bewoner die zich in
een goed sociaal netwerk in Nijmegen thuisvoelt. Ofwel: je zoekt graag eigen “soortgenoten” op. Het is een grote uitdaging om de
komende tijd de tweedeling in de stad minder
groot te maken, zonder dat het allemaal hetzelfde wordt.’

Invloed bewoners

Mooie woorden in het collegeakkoord. Het gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen
is leidend. Het college wil bewoners de ruimte
geven de eigen leefomgeving vorm te geven.
Maar tegelijkertijd lijkt de nieuwe omgevingswet veel inspraakmogelijkheden voor bewoners te ‘crashen’.
Bert Velthuis is het hier niet mee eens: ‘Door
deze opzet kunnen juist veel meer bewoners
volgen wat er allemaal in hun omgeving gebeurt. Nu kan alleen een beperkt aantal mensen die veel stukken kunnen lezen dat. Dit
betekent niet dat bewoners de baas zijn over
ontwikkelingen. Maar wél hebben zij mogelijkheden voor medebeïnvloeding. Hoeveel

invloed hangt af van het onderwerp en de situatie. Een mooi voorbeeld is mijnwijkplan.
nl. Daar staan inmiddels veel creatieve ideeën
van bewoners om hun omgeving leefbaarder
te maken.’ Velthuis spreekt zijn bewondering
uit voor initiatief en daadkracht van bewoners
in de verschillende wijken.

Elkaar ontmoeten?

Mijnwijkplan.nl gaat over openbare ruimte.
Daarnaast bestaat een grote behoefte aan
kleinschalige ontmoetingsruimten. Mensen
trekken uit wijken weg als netwerken van kinderen en vertrouwde buren wegvallen. Zeker
in wijken die al tientallen jaren oud zijn. Komt
er ook een soort mijnwijkplan.nl voor het opzetten en ondersteunen van die (kleinschalige)
ontmoetingsmogelijkheden?
Bert Velthuis vol vuur: ‘Daar raak je een heel
belangrijk punt. Mensen willen ergens blijven
wonen als zij andere mensen kunnen blijven
ontmoeten. Kerken spelen voor ontmoeting
meestal niet meer zo’n belangrijke rol als
vroeger. Wijkcentra zijn opgezet om gevolgen
van die achteruitgang te kunnen opvangen.
Maar dat pakt verschillend uit. In ieder geval
zullen wijkcentra in dit opzicht heel kritisch
tegen het licht worden gehouden. Zoals: moeten er twee wijkcentra zijn? Werken ze met elkaar samen? Et cetera. En ja: we verwelkomen
graag goede initiatieven van bewoners op het
terrein van elkaar ontmoeten.’
Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten
11

SEPT 2018

wilde komen. Het ondernemerschap beviel
zijn vader zo goed, dat hij weigerde. Door het
bombardement was er nauwelijks bedrijfsruimte te krijgen. Hij bleef tot 1950 vanuit
huis werken om in dat jaar in de Prins Hendrikstraat zijn eerste winkelruimte te huren.

Jonge Jos

De zaak van Marianne en Jos Peeters in de Van Welderenstraat

De kunst van hart-werken
In de Van Welderenstraat hebben Marianne (68) en Jos Peeters (69) hun juwelierszaak en werkplaats. Naast sieraden
en horloges is er een grote collectie aan
antiek zilverwerk te vinden. Wanneer je
hun zaak binnenloopt vind je de suikerlepeltjes terug die je overgrootoma ook nog
gebruikte.
Volgend jaar bestaat het familiebedrijf 75
jaar. Dit feit is in beginsel te danken aan de
geallieerden die in 1944 Nijmegen bevrijdden. De vader van Jos werkte in Arnhem als
goudsmid en kon zijn werk niet bereiken omdat Arnhem nog niet was bevrijd. Hij begon
noodgedwongen een atelier op zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis.
De zaken gingen goed. Veel geallieerde
militairen wilden sieraden waarin vooroorlogs geld was verwerkt. Ook lepels, versierd
12

met dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalder vonden gretig aftrek. Baar zilver was
vanwege de oorlog nauwelijks voorhanden,
waardoor zilveren muntstukken in de smeltkroes verdwenen en een tweede leven als
juweel kregen.
De werkgever van Jos’ vader vroeg hem na
de bevrijding van Arnhem of hij weer terug

Jos was als kleine jongen vaak in het atelier
van zijn vader te vinden. Hij hielp mee en al
snel werden de wortels van zijn toekomstige
loopbaan gelegd. Hij bediende in eerste
instantie de blaasbalg. Later hielp hij mee
met het uitgloeien en smelten van edelmetaal. Vader had een kleine werkplek aan zijn
werkbank vastgemaakt, waar Jos oefende. Hij
maakte kettinkjes van koperdraad onder het
toeziend oog van zijn leermeester.
Het stond al snel vast dat Jos naar Schoonhoven zou gaan om daar aan de vakschool
verder opgeleid te worden tot goudsmid.
Zover is het nooit gekomen. Jos ontmoette
Marianne, was tot over zijn oren verliefd en
wilde zo dicht mogelijk bij haar in de buurt
zijn. Geen haar op zijn hoofd dacht er nog
over om te verhuizen.
Jos leerde het vak vervolgens in de praktijk
bij zijn vader, maar volgde ook twee jaar lang
privélessen bij de toonaangevende edelsmid
Nico Huisman. Na twee jaar vonden Huisman
en zijn vader de tijd rijp voor Jos om zijn examen alsnog in Schoonhoven af te leggen. Hij
slaagde met vlag en wimpel en mocht zich
meester goudsmid noemen.

Marianne

In 1968 kwam Jos bij zijn vader in de zaak,
in 1973 trouwde hij met Marianne. Marianne
werkte bij de Amrobank in de Burchtstraat en
stopte hiermee na hun huwelijk. In 1984 nam
Jos de werkplaats van zijn vader over. Vader
bleef de winkel runnen en Jos was daar blij
mee. Hij zag en ziet zichzelf als vakman niet
als verkoper. Zeven jaar later stelde zijn vader

hem echter een ultimatum: ‘Je moet een
keuze maken. Het is alles of niets.’ Jos hakte
de knoop door en nam ook de winkel over.

Hobby

‘Ik heb nog nooit in mijn leven gewerkt! Mijn
werk is mijn hobby’, stelt Jos. Hij is in zijn
element wanneer hij kan repareren en restaureren. Jos vindt de meeste juweliers ‘dozenschuivers’. Ze verkopen, maar beheersen het
vak niet. Laatdunkend is Jos zeker niet over
de dozenschuivers. Hij is opdrachtnemer van
hun klanten die reparatiewerk hebben.
Sieraden zijn volgens Jos emotie. Wanneer er
een klant binnenkomt met een versleten sieraad van een overleden dierbare, dan kunnen
zij altijd weer genieten van de verraste reactie
en krijgen zij voldoening wanneer het weer
met blijdschap wordt gedragen.

Leuke klanten

Marianne vindt het heerlijk om de verkoop
voor haar rekening te nemen. ‘We hebben
alleen maar leuke klanten.’ Wanneer het wat
rustiger is werkt ze graag met edelstenen die
ze verwerkt in armbanden en sieraden.
Samen delen ze de liefde voor antiek zilverwerk. Marianne is bescheiden over haar
vakkennis. Jos grijpt in en herstelt: ‘Ze weet
er ontzettend veel van en kan klanten er alles
over vertellen. We zijn in alle opzichten een
goed team.’

Voorrecht

Marianne en Jos struinen de veilingen af
naar mooie, soms beschadigde objecten. Ze
vinden het een voorrecht dat ze dit samen
mogen doen. Jos kan dan uren in de boeken
zitten om erachter te komen wie de maker is,
in welke tijd het is gemaakt en waarvoor het
werd gebruikt. Vervolgens restaureert hij het
in zijn atelier voor de verkoop.
Jos vertelt dat de kerktasjes met zilveren
beslag tegenwoordig erg geliefd zijn bij de
dames in het uitgaansleven van Amsterdam.
Zelf zijn Jos en Marianne enthousiaster

William Nijland

over luiertangen, die in de 18de eeuw op de
schoorsteenmantel gezet werden als teken
voor het bezoek dat de vrouw des huizes
zwanger was. Erover praten kon en mocht
niet, want dan kwam de duivel het kind halen.

Uitsterven

Jos ziet dat het vak aan het uitsterven is. Het
aantal juweliers in Nederland is gehalveerd
doordat steeds meer mensen via internet hun
sieraden gaan kopen. Goudsmeden worden
bijna niet meer opgeleid, omdat zij niet
meer aan een baan komen. Wanneer ze voor
zichzelf beginnen blijkt dat ze er moeilijk hun
boterham mee kunnen verdienen.
Marianne werkt sinds 2010 in de zaak. Dit
betekende wel dat zij haar koortje op donderdagochtend vaarwel moest zeggen. Jos
beloofde haar dat wanneer hij 65 zou zijn,
ze de winkel op donderdag zouden sluiten.
Hij heeft de daad bij het woord gevoegd.
Marianne kan weer naar het koor en Jos gaat
die middag naar het Hobbycentrum waar hij
vrijwillig als begeleider edelsmeden werkt.

Jubileum

Volgend jaar gaan ze het 75-jarig jubileum
vieren van hun zaak. ‘Zolang we in goede
gezondheid en veilig kunnen werken, gaan
we door. We genieten van ons werk en van
elkaar.’ De beide zoons hebben geen affiniteit
met het vak, dus een opvolger in de familie
gaat er niet zijn. Wanneer in de toekomst Marianne en Jos de deur van hun winkel sluiten,
betekent dat ook het einde van A.J.G. Peeters,
Juwelier – Horloger sinds 1944.
Zover is het gelukkig nog lang niet. Jos
maakt aanstalten om terug te gaan naar zijn
werkplaats. Marianne ontvangt vriendelijk
een klant die binnen komt lopen en helpt
geduldig bij het uitzoeken van een mooi
zilverwerk. Er is werk aan de winkel of zoals
Jos en Marianne zeggen: ‘Gewoon lekker je
ding doen en jezelf blijven.’
Tekst: Sandra de Vries

Foto’s: Gerie Sandmann

Morgen zit de vis erin
Alles waar de politie bij betrokken is lijkt
interessant te zijn voor de pers, media,
internet; zeg maar interessant voor alle
mensen. Het maakt ook niet zoveel uit of
het nieuws gaat over een goede actie van
de politie, of over een miskleun. Nieuws
is nieuws. ‘Op het moment van’ kan er
wel eens commotie ontstaan. Iedereen
vindt er wat van en moet er iets over zeggen, wil dat er wat gaat veranderen. Telkens weer. Heel af en toe lees je later iets
over het onderwerp en of er iets veranderd is. Vroeger las iedereen een krant.
Was er een stuk waar iedereen zich druk
over maakte, dan werd er al snel gezegd:
‘Morgen zit de vis erin’, met andere woorden, maak je niet zo druk.
Tegenwoordig gaat het allemaal sneller.
De sociale media zijn sneller en genadelozer. Zaken verdwijnen sneller naar de
achtergrond.
De factor ‘leuk’ is ook belangrijk, want dat
trekt meer lezers en volgers. Iemand een
keer de waarheid vertellen wordt kennelijk niet zo gewaardeerd; dat is lastig en
niet leuk. Ik doe daar ook aan mee, want
ik wil meegaan met de tijd. Ik hoop dat er
genoeg mensen overblijven die wel iets
doen met kritiek en zoeken naar verbetering.
Een punt van kritiek is dat men geen
zaken kan melden bij de politie via de
sociale media. Daar komt verbetering in.
Tot die tijd zullen nog wel veel reacties
voorbijkomen waarom de politie niet dit
en of dat.
Als dit blad verschijnt hebben we misschien een nieuwe cao. Feit is dat een
nieuwe cao niet direct voor meer personeel in het blauw zal zorgen. De politie
zal vaker nee verkopen en dat geldt dus
ook voor de wijkagent. Wen er maar aan;
tijden veranderen.
Gelukkig ben ik nog een van de mensen
die thuis een papieren krant leest. Bij mij
kan er elke dag ‘vis in’.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william
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Kronenburgerpark

Blikvanger
Sinds medio augustus is de dierenweide verfraaid met enorme keien. In dit jubileumjaar
wilde een firma uit Dodewaard ons sponsoren
met het leveren van gebroken granietkeien, uit
een Duitse steengroeve, met een totaal gewicht van maar liefst 8,2 ton.
Een enorme kraan heeft ze heel secuur over
het hek gehesen en de gemeente kwam met
materieel om ze op de juiste plek te deponeren. Tegelijk is het oude klimhout weggehaald.
14

In deze tijd van duurzaamheid hebben we heel
duurzaam klimmateriaal verworven. De dieren
namen gelijk bezit van deze stenen en lijken
het nu alweer gewoon te vinden.
Van bezoekers hebben we nog geen reactie
gehoord.
Trouwe bezoeker: Hoe vindt u deze nieuwe
aanwinst? Het is namelijk een blikvanger die
blijvend is. Wij, dierenverzorgers en bestuur,
zijn er heel blij mee, u ook?
U kunt ons bereiken via de site, Facebook en

de app. Bezoekers, vaak bezorgd om iets wat
ze zien, zoals een plastic zak in de wei of een
pauw buiten de hekken, zoeken al regelmatig
contact. Dat is prettig. Het getuigt van belangstelling en zorg voor de omgeving.
Dankzij deze interesse, die ook blijkt uit de giften na het bezorgen van de jaarlijkse folder,
hebben wij de afgelopen 25 jaar de dierenweide en volière niet alleen in stand kunnen
houden, maar ook kunnen verfraaien.
Wij zien en horen u graag!
Tekst: Joke van Onna

Foto: Birgit Armsdorfer

Vroeger

en nu

Quackplein
In 1925-1926 werd op het kruispunt
van de Nassausingel (links), Spoorstraat
(midden), Kronenburgersingel (rechts),
Van Berchenstraat en Smetiusstraat deze
obelisk gebouwd.

1926

Het in mei 1926 onthulde monument was een
geschenk van de Nijmeegse oud-wethouder
Adolf Quack (1842-1920). Hij had bepaald
dat een deel van zijn erfenis moest worden besteed aan de oprichting van een fontein. Deze
fontein, die moest worden genoemd naar
hem en zijn zus Marie, moest de stad verder
verfraaien. Op de achtergrond het station.
Bijlard
Architect Willem Bijlard ontwierp het monument dat vier fonteinen en vier klokken aan
de voet en vier lantaarns in de top bevat. Het
onderste gedeelte is van granito. De obelisk
is van rood graniet met gebeeldhouwde artdeco-ornamenten. De lantaarns en klokken
zijn van brons. De ornamentale vlakken onder
de klokken zijn gemaakt door steenhouwer
Litjes.
Afbraak en herbouw
Het monument is in 1958 afgebroken,
omdat het moest wijken voor het verkeer.
Verschillende delen, zoals de glazen gedeeltes
en de klokken, waren vernield door onder andere het bombardement in 1944. De verschillende onderdelen werden jarenlang bewaard.
Het monument is in 2000 herbouwd op
dezelfde plaats waar het tot 1958 stond. Het
plein, dat onderdeel was van de Nassausingel,
is eind 2008 Quackplein genoemd.
Veranderde omgeving
De kleurenfoto is gemaakt in augustus 2018.
Het plein is net gerenoveerd. De omgeving is
totaal anders dan voor de oorlog. In de jaren
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60 is de Tunnelweg aangelegd. Deze weg is
omringd door flats. Rechts zijn delen van de
Nimbustoren en Doornroosje te zien, links
het zwart-grijze Guesthouse Vertoef met
45 kamers, restaurant en sauna. Daarachter
tussen de bomen een deel van Metterswane.
Dit gebouw wordt gesloopt. Hier komt een gigantisch gebouw met 264 appartementen, een
hotel met 110 kamers, een supermarkt en een
koffiebar. Het hoogste deel krijgt 23 etages.
Slimme verkeerslichten
Op het Quackplein zijn ‘slimme’ stoplichten

gekomen. Autofiles op Keizer Karelplein,
Oranjesingel en Kronenburgersingel zijn het
gevolg. Alleen fietsers stomen snel door. Het
komt voor dat fietsers drie keer groen licht
hebben voordat de auto’s mogen rijden. Ook
bussen moeten langer wachten dan voorheen.
De gemeente heeft een oplossing beloofd,
maar die was bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet bereikt.
Tekst: René van Berlo, Wikipedia en Regionaal Archief
Nijmegen

Foto 1926: Jos-Pé, collectie Regionaal

Archief Nijmegen

Foto 2018: Gerie Sandmann
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VERGETEN VERLEDEN

Nijmegen middelpunt tijdens autorace 1898

Joris Ivens in 1908 samen met zijn broers en zus in de zelfgemaakte auto. Zijn vader Kees was
fotograaf van beroep en maakte deze foto. (Bron: foto afkomstig uit de collectie van het Joris
Ivens Archief / Europese Stichting Joris Ivens in Nijmegen)

Op 28 april beleefde Nijmegen opnieuw de
komst van tientallen historische auto’s. Ter
ere van de 120e verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub (KNAC),
vond van 25 tot 28 april de revival plaats
van de eerste internationale autorace: Parijs-Amsterdam-Parijs. De race die ervoor
zorgde dat 8 juli 1898 de gehele Nijmeegse
bevolking langs de Sint-Annaweg stond, in
afwachting van de ‘automobielen’.
Stel je eens voor: je ziet voor het eerst in je
leven tientallen auto’s Nijmegen binnenrijden
tijdens de eerste internationale autorace ter
wereld. Het aantal mensen langs de kant van
de weg is vergelijkbaar met de aantallen langs
de Sint-Annastraat tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die gebeurtenis vond plaats tijdens de
derde dag van de autorace Parijs-AmsterdamParijs, een tocht van 1600 kilometer. In die tijd
een flinke afstand voor auto’s. Nijmegen was
doorkomst- en rustplaats van deze autorace
in 1898. Hoe heeft de stad dit voor elkaar gekregen? Dat is het werk geweest van een van
de eerste Nederlandse autopioniers, Michael
Aertnijs.
De auto-industrie was in onze buurlanden al
aardig op gang gekomen eind negentiende
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eeuw. Frankrijk was daarin een voorloper. In
Nederland daarentegen was de auto nog een
nagenoeg onbekend verschijnsel. De Nijmeegse bierhandelaar Aertnijs was een van de
eersten die een auto wist te importeren naar
Nederland: een Benz. Deze reed hij in 1897
zelf vanuit de Benzfabriek in Mannheim naar
Nijmegen. De eerste paar auto’s in Nederland
reden daarna vooral in Nijmegen en omringende dorpen rond.
Aertnijs had goede contacten met de Automobile Club de France (ACF). De ACF organiseerde sinds 1895 wegwedstrijden in Frankrijk. Al snel zocht de autoclub een nieuwe
uitdaging: een grensoverschrijdende autorace.
Een tocht via Wenen was het oorspronkelijke
idee, maar Aertnijs wendde zijn invloed aan
en wist de ACF te overtuigen om de race via
Nederland af te leggen en Nijmegen als doorkomst- en rustplaats binnen te halen. En zo gebeurde het dus dat Nijmegen getuige kon zijn
van deze historische gebeurtenis.

Galabal

De wedstrijdcoureurs waren op 8 juli 1898,
de tweede dag van de race, ’s ochtends vertrokken vanuit Château d’Ardenne in België.
Ze arriveerden via Luik en Maastricht, waar
een tijdscontrole plaatsvond, in Nijmegen. Finishplek: het begin van de Sint-Annaweg. Er

De officiële routekaart van de wegrace ParijsAmsterdam-Parijs. (Bron: Conam Bulletin)

kwam een heel ontvangstcomité aan te pas,
geregeld door Aertnijs. Begeleid door fietsers
reden de coureurs langs Sociëteitsgebouw De
Vereeniging en over de Oranjesingel naar het
Arsenaal, waar alle deelnemende voertuigen
werden gestald.
Die avond vond een galabal plaats in De Vereeniging. De volgende ochtend om 7.00 uur
vertrokken de eerste deelnemers alweer met de
gierpont De Zeldenrust naar Lent. Zo ging het
verder richting Arnhem en Amsterdam. Een rit
van 112 kilometer.

Barones

De deelnemers reden in de wedstrijdklasse
of in de toeristenklasse. Het werd vooral een
evenement voor de ‘high society’, zoals de barones Van Zuylen. De barones, een beroemd
schrijfster, deed mee als toerist en was de
enige vrouwelijke deelnemer. Ze reed in een
Panhard, ook wel snail genoemd. Volgens het
blad La France Automobile kwam de barones
op woensdag 13 juli, de negende dag van de
race voor toeristen, in extreem noodweer terecht, waardoor zij genoodzaakt was de nacht
in een schuilplaats door te brengen. Ze hield
het tot het eind van de race vol in een flink uitgedund deelnemersveld. Ook haar echtgenoot

Joris Ivens stapt uit de Citroën Charon tijdens
het Defilé bij zijn huis. Kinderen van deelnemers aan de Canard Cassé Tour 1988 kijken
toe. (Foto: Barend Voskuilen)

– de baron – reed mee met een Mors, of Escargot, en haalde eveneens de eindstreep. De
Gelderlander van 12 juli 1898 noemt verder
als opzienbarende deelnemers de Franse prins
De Talleyrand-Perigord, een van de zonen van
Prins de Sagan, en baron Henri de Rothschild.
De winnaar van de race werd de Fransman
Fernand Charron, met zijn Panhard van 8 pk.

Ivens

De race van 1898 heeft zonder twijfel bijgedragen aan een toename van de autoverkoop
in Nederland. Dat de race in de daaropvolgende jaren nog in het geheugen van de Nijmegenaren gegrift stond, blijkt wel uit een foto
uit 1908, waarop een jonge Joris Ivens is afgebeeld. Hij speelt de autorace van 1898 na:
een omgekeerde tafel met twee stoelen, waarop Joris en zijn broers en zusje zitten en een
stuur. Een bordje met daarop ‘Parijs-Nijmegen
No 1’ erbij en de foto was gemaakt. In 1988
werd Ivens negentig en pakte Nijmegen groot
uit om de cineast te eren. De foto uit 1908
diende als inspiratie om de route NijmegenParijs opnieuw te rijden.
Met zo’n 35 oude en nieuwe Citroëns, voornamelijk deux-cheveauxtjes, is na lange voorbereiding in oktober 1988 de route van Nijmegen
naar Parijs opnieuw afgelegd. De race werd
tot Canard Cassé Tour omgedoopt, genoemd
naar de Nijmeegse Citroën Sleutelclub Canard
Cassé, die mede-organisator was. De coureurs
startten vanaf de Waalkade. In Luik begeleidde
een politie-escorte de rijders zelfs door de stad
heen. Een overnachting vond plaats in Reims.
De race eindigde in Ville sur Marne bij Parijs,
waar de deelnemers werden verwelkomd door
Ivens en zijn vrouw. Er kwam een defilé bij
de woning van Ivens. Hij werd in een Citroën
Charon gehesen en de foto verscheen in Paris
Match, een tijdschrift met een oplage toen van
zo’n 600.000 exemplaren. Initiatiefnemer van
de race Henk van der Zand: ‘Het is jammer
dat de Nijmeegse pers weinig aandacht aan dit
moment besteedde.’

Henk van der Zand tijdens een rustmoment
van de mede door hem georganiseerde Canard Cassé Tour 1988. Het gele petje dat hij
draagt is in de vorm van het dakje van een
2CV met aan weerszijden twee ritssluitingen,
zodat je net als bij de Eend met een ‘open
dak’ kunt rijden. (Foto: Barend Voskuilen)

Roemrijke autorace
weer terug in
Nijmegen
Terug naar de officiële race van 1898. Ook
Gennep was in die zomer doorkomstplaats van
de autorace. Tweemaal reden de rallyrijders
voorbij het Niersstadje. Een van de toeschouwers op die dag was de achttienjarige Dries
Jetten, die een maand eerder zijn rijwielhandel in de Niersstraat in Gennep was begonnen.
De auto’s, die hij voor het eerst van zijn leven

Deelnemende auto’s aan de voet van de SintPietersberg in Maastricht tijdens de Canard
Cassé Tour 1988. (Foto: Barend Voskuilen)

zag tijdens de race, hielden hem in hun greep.
Niet veel later verkocht hij zijn eerste auto. In
1919 introduceerde Jetten zelfs het vliegtuig in
Gennep. Dries Jetten is, net als de Nijmeegse
autopioniers Michael Aertnijs en Anton Moll,
groot geworden met de verkoop van auto’s in
die periode na 1898 en werd een begrip in de
regio. Tegenwoordig zit de autozaak in Cuijk.
Het bedrijf, als Opeldealerbedrijf gevestigd
in Cuijk, viert dit jaar net als de KNAC zijn
120-jarig bedrijfsjubileum. Achterkleinzoon
Dick Jetten, van het gelijknamige autobedrijf,
nam het initiatief om 28 april een tussenstop
van de race te organiseren op de Markt in Gennep. Daar wachtte de deelnemers een onthaal
door het massaal toegestroomde publiek. Gennep was daarmee, net als 120 jaar geleden, opnieuw in rep en roer.
Tekst: Maarten Beekman

Dick Jetten tijdens de revival van de wegrace Parijs-Amsterdam-Parijs. Op de achtergrond is de
enorme belangstelling voor dit evenement in Gennep zichtbaar.
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Renovatie 79 historische woningen ‘Waalkazerne’
Op 9 juli ontvingen bewoners in de ‘Waalkazerne’ bericht van woningcorporatie Portaal, dat de renovatie in hun buurtje doorgaat.
Een ruime meerderheid van 79 procent van de bewoners stemde
in met de renovatie. De historische woningen in het centrum van
Nijmegen worden vergaand verbeterd door aannemer De Variabele. Dit betekent onder meer dat vele tocht- en koudeklachten worden opgelost en dat de woningen een stuk energiezuiniger worden.
De Waalkazerne is een woonbuurt midden in het centrum van Nijmegen. Het bestaat uit 79 beneden- en bovenwoningen die opgeleverd
zijn in 1924 en 1925. Aan de Oude Haven, bij het Papengas, stond de
Papengaskazerne, vanaf 1892 Waalkazerne genoemd. Na de Eerste
Wereldoorlog werd dit terrein van de voormalige klooster en kazerne
bestemd voor sociale woningbouw: de eerste stadsvernieuwing in
Oud-Nijmegen.

Leefomstandigheden Benedenstad

De huizen waren bedoeld om de leefomstandigheden van arbeiders in
de Benedenstad te verbeteren, die dan vaak nog in krotwoningen leefden. Ze werden sober gebouwd in ‘blauw grijze klinkers’ met metselwerk van ‘geel hard grauw, in Hardegser cementkalk’. Johan Noppe,
manager van Portaal in Nijmegen: ‘In de loop van de tijd hebben we
deze woningen steeds aangepast, maar met deze renovatie zetten we
een grote stap. Met energielabel A voldoen ze straks aan de eisen van
de huidige tijd. Door deze woningen nu goed te isoleren, kunnen we
later eenvoudiger overstappen naar een andere warmtevoorziening.’
Portaal houdt rekening met de Warmtevisie Nijmegen Aardgasvrij van
de gemeente Nijmegen om uiteindelijk alle woningen van het gas af te
brengen.

Kloosterstraat (links) en Papengas

Met de renovatie zorgt Portaal ervoor dat de 79 woningen de komende
jaren weer vooruit kunnen. Het project bestaat uit een combinatie
van werkzaamheden aan de buitenkant en aan de binnenkant van de
woning. Het gaat om onderhoud dat ‘gewoonweg’ uitgevoerd moet
worden om de woning te onderhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om de vervanging van badkamer, toilet en keuken na de vastgestelde
gebruikstijd.

Isolerende maatregelen verhogen comfort

Daarnaast neemt de woningcorporatie energetische (isolatie-)maatregelen om het wooncomfort te verbeteren en de woningen van energielabel C of D te verbeteren naar energielabel A. Na het aanbrengen van
isolerende maatregelen aan het dak, spouwmuren en beglazing zal de
woning een stuk energiezuiniger zijn. Ook zorgt de aannemer ervoor
dat de woningen worden verbeterd voor wat betreft de brandveiligheid, ventilatie, inbraakveiligheid, houtrot, en de groepenkasten in de
meterkasten.

Klankbordgroep en reacties bewoners

Bij de voorbereiding van de plannen zijn veel partijen betrokken. De
bewoners hebben zich vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Met
deze klankbordgroep voert Portaal regelmatig overleg. Ook tijdens de
uitvoering van het project blijft de woningcorporatie in gesprek met de
bewoners. De plannen sluiten aan bij de wensen van de bewoners. Dit
merkten Portaal en De Variabele aan de reacties van huurders tijdens
de inloopspreekuren.

Stand van zaken

Het gaat om huizen in de Bottelstraat, Kloosterhof, Kloosterstraat, Observantenstraat, Oude Havenstraat en Papengas. Als de voorbereiding
volgens plan is verlopen, starten de werkzaamheden nog deze maand.
Uiteindelijk moet het geheel in het voorjaar van 2019 klaar zijn.
Oude Havenstraat
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Tekst: Simon de Ridder, Portaal

Foto’s: Gerie Sandmann
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Van het gas af?
Even een beeld van alweer zo’n zestig jaar terug. De bus rijdt
uit beeld richting station. Wordt voortbewogen op een wijze die
nú zeer modern en zo u wilt zeer gewenst zou zijn! De bus in
beeld is de opvolger van de alom geroemde Nijmeegse tram
die in de jaren vijftig uit het straatbeeld verdween.
We schuiven geleidelijk naar een duurzame wereld die verantwoord met allerlei natuurlijke hulpbronnen wenst om te springen.
Momenteel is hoogwaardig openbaar vervoer in zwang. Hoogwaardig wil ook zeggen: goed bereikbaar en in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen zoals zojuist aangegeven.
Door de historische kwaliteiten van het Nijmeegs centrum is er
een beperkt aantal alternatieven om het openbaar vervoer op
een hoger plan te tillen. Er moeten bijvoorbeeld nog wijze woorden worden gesproken over de ontsluiting van de Waalkade.
Wat te denken van de Stikke Hezelstraat en naaste omgeving?
De duurzame oplossingen die momenteel de boventoon voeren, gaan vooral over de brandstof waar we uiteindelijk allemaal
weer vanaf zouden willen en dat is (vloeibaar) gas. De bovenleiding lijkt echter definitief uit het straatbeeld verdwenen.
De zonnetrein is een uitstekend voorbeeld van zonne-energie
vastgelegd in de nieuwste generatie accu’s. Deze ‘trein’ vervoert iedere dag honderden mensen van de Handelskade naar
Nijmeegs centrum. Voor kleinschalige toepassingen, zoals bussen en auto’s, is zonne-energie dus een steeds meer waardevolle toevoeging, ook in het stadscentrum.
Nijmegen is de European Green Capital van 2018. Groen (vervoer) wil zeggen dat we alleen vormen van energie opwekken
die we telkens opnieuw kunnen gebruiken. De cirkel lijkt weer
rond. Uiteindelijk was het gebruik van die trolleybus nog niet
eens zo gek (weliswaar om andere motieven). Zonne- en windenergie worden steeds belangrijker deze tijd.
We zitten middenin een fase van verandering. ‘Van het gas
af’ betekent letterlijk: minder gas geven. Op het gebied van
vervoer heeft onder andere de accubus de toekomst. Ook de
buschauffeurs kunnen blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen:
tijdens het opladen wat extra pauze nemen… Een tevreden
chauffeur blijft immers een goede chauffeur. Op weg naar een
duurzame omgeving ook in Nijmeegs centrum!
Tekst: Vincent Beijk

Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en
doe mee aan De tafel van één!
Tafel
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken.
Kortom, je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden
bij het vinden van een baan.
Doe je mee?
Je kunt vanaf donderdag 20 september meedoen van 9.30 tot
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 27 september, 4, 11 en 25
oktober en op 1 en 8 november.
Deelname is helemaal GRATIS!
Aanmelden
Meld je aan met een mailtje naar: tafelvaneen@nijmegen.nl.
Zet in het mailtje je mailadres en telefoonnummer. Je kunt ook
bellen met 06-52169318. Hier kun je ook terecht voor meer
informatie.
De tafel van één is een initiatief en aanpak van WOMEN Inc.
om de participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren.
Dit wordt ondersteund door het ministerie van OCW en door
de gemeente Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de
aansprekende effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.

Foto: Collectie Vincent Beijk
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Uw tuin koeler?
Operatie Steenbreek helpt

Wat een hitte deze zomer! Vooral in de stad
liepen de temperaturen hoog op. Operatie
Steenbreek Nijmegen wil zoveel mogelijk
tuinen groener maken onder het motto: Stenen eruit, groen erin! Want een groene tuin
is koeler dan een betegelde tuin en dat merk
je zeker bij de tropische temperaturen, zoals
nu.

Sociale Wijkteams Nijmegen
makkelijker bereikbaar
Nieuw centraal telefoonnummer en e-mailadres ingericht
De Sociale Wijkteams (SWT) in Nijmegen
zijn sinds 1 juli bereikbaar via een eigen
centraal telefoonnummer en e-mailadres.
Tot nu toe konden bewoners, verwijzers of
andere professionals terecht bij de Informatie & Advieslijn Stip-Sociaal Wijkteam. Informatie, aanmelding of andere vragen voor
zowel de Stip als het Sociaal Wijkteam konden daar gesteld worden. Na een evaluatie
bleek het toch wenselijk om zowel voor de
Stip als het Sociaal Wijkteam een eigen telefoonnummer en e-mailadres in te richten.
Nu is dit er voor het Sociaal Wijkteam.

Nieuwe contactgegevens

De nieuwe centrale contactgegevens van het
Sociaal Wijkteam Nijmegen zijn:
Telefoon (088) 00 11 300. Bereikbaar op
maandag, woensdag en donderdag: van
9 tot 12 en van 13 tot 15 uur. Dinsdag en
vrijdag: van 9 tot 12 uur. E-mail: vraag@
sociaal-wijkteam.nl, website: www.sociaalwijkteam.nl.

Wat is het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam Nijmegen is er voor
bewoners die vragen of zorgen hebben over
hun kind(eren), relatie, woonsituatie of financiën. In het Sociaal Wijkteam werken
professionals uit verschillende disciplines,
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zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, ouderenadviseurs en Wmo-consulenten. Thema’s waarin het SWT ondersteuning kan bieden zijn onder meer autisme,
begeleiding, huiselijk geweld, jeugd, licht
verstandelijke beperking, mantelzorg, opvoeding, ouderenadvies, overlast, psychische problemen, relaties en scheiden, schulden, vervoer (gehandicapten en ouderen),
Wmo en woningaanpassing. Wanneer dit
nodig is kan het SWT doorverwijzen naar
meer gespecialiseerde hulpverlening. Elke
wijk van Nijmegen heeft een eigen SWT.
in totaal zijn er tien teams. Sterker sociaal
werk heeft de uitvoeringsregie over de Sociale Wijkteams in Nijmegen.

Waarvoor kan worden gebeld?

Wanneer bewoners, verwijzers of andere
professionals vragen of zorgen hebben over
bovenstaande thema’s kan worden gebeld
met Sociaal Wijkteam Nijmegen (het centrale nummer). Daar wordt in gesprek (of
per mail) nagegaan wat de beste volgende
stap is. Soms is dit een aanmelding bij het
Sociaal Wijkteam, soms is dit een doorverwijzing of soms is een gesprek met een
medewerker van het team al genoeg om de
vraag te beantwoorden en verder te kunnen.
Tekst: Mattijs Vonk

Foto: Sterker sociaal werk

Daarom komt Operatie Steenbreek met een
fantastisch aanbod: we halen gratis de stenen,
tegels en het grind op uit je tuin, wanneer jij
jouw tuin groener maakt. Daarnaast bieden wij
een aantal uren tuinadvies aan door een professionele tuinontwerper.
Stenen uit een tuin verwijderen kost vaak moeite
en geld. Sommige mensen laten daarom die stenen tuin maar zitten. En dikwijls weten mensen
ook niet hóe ze de tuin moeten inrichten. Terwijl
ze eigenlijk best een groenere tuin willen, zeker
als al die stenen de hitte vasthouden in plaats
van koelte geven. Juist die mensen wil Operatie
Steenbreek graag helpen. Zij gaan in het najaar
bij vijftig tuinen in Nijmegen aan de slag om de
stenen weg te halen en af te voeren. De actie is
gratis voor inwoners van Nijmegen. En ze bieden voor vijftien tuinen gratis tuinadvies. Zodat
die inwoners volgend jaar kunnen genieten van
een koele tuin.
Wat biedt Operatie Steenbreek?
• Wij zorgen dat tegels/stenen/grind worden
opgehaald en afgevoerd. Inwoners moeten wel
zélf de tegels/stenen eruit halen. • Wij graven
het witte zand dat onder de tegels ligt, af en
voeren dit af.
Wanneer je met meerdere bewoners in een
straat de tegels wilt verwijderen om tuinen
groener te maken, dan organiseert Operatie
Steenbreek een Wijkkaravaan. Dit brengen we
mee: • Een container voor stenen en container
voor afvoeren zand en helpende handen voor
het sjouwen. • Zwarte aarde. • Drie plantjes per
huishouden. • Koffie, thee en muziek.
Tuinadvies
Sytske van der Kooi van het bureau JenS ontwerpers stelt haar deskundigheid beschikbaar
voor Operatie Steenbreek door bij vijftien tuinen
advies over de inrichting te geven. Zij biedt: • De
tuin bezoeken en ter plekke adviseren. • Verdiepen in de vraag en informatie verzamelen voor
de tuin. • Eventuele uitwerking van de informatie, zoals een beplantingslijstje of een ruwe
schets/vlekkenplan.
Meedoen kan door een mail te sturen naar
netwerk.steenbreek@debastei.nl, het aanbod is
beperkt en op=op.
Bezoek de website voor meer informatie over
deelname: www.debastei.nl/steenbreek.
Tekst: Yvonne Keijzers, de Bastei

Het team van Bureau Wijland. Uiterst links geknield Qader Shafiq. Staand in het zwart journalist Sinan Can

DE NACHT VAN DE VLUCHTELING
Op uitnodiging van Qader Shafiq waren fotograaf Gerie Sandmann en verslaggeefster Anneke Arzbach aanwezig bij de start van de negende
editie van de Nacht van de Vluchteling. Deze
vond plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni.
In de afgelopen zomer vonden er natuurlijk nog
talloze evenementen plaats, maar Mariken wilde
toch aandacht voor dit terugkerende goede doel,
al was het maar om onze vaste columnist in het
zonnetje te zetten.
Klokslag 12 uur middernacht begonnen duizenden
deelnemers op vijf plekken in ons land aan een 40
kilometer lange sponsorloop. Samen probeerden
zij een zo groot mogelijk bedrag op te halen voor
noodhulp wereldwijd aan vluchtelingen en ontheemden. Het gaat hierbij om humanitaire hulp in crisis en
conflictregio’s zelf en niet om opvang in Nederland
aan asielzoekers. De prioriteit gaat uit om onderdak,
medische zorg, hulpgoederen, voedsel en schoon
drinkwater te bieden aan mensen in nood.

Opbrengst
Qader loopt samen met zijn team, Bureau Wijland,
al jaren mee en is daarmee een bekend gezicht in
deze nacht. Wederom is het team erin geslaagd om
tienduizend euro op te halen, een grandioze prestatie. De totale opbrengst was dit jaar maar liefst 1,6
miljoen euro voor Stichting Vluchteling, die zich als
noodhulporganisatie al meer dan veertig jaar inzet
voor levensreddende, wereldwijde hulp.

gen de kansel aanhing. Ook werden er volop foto’s
gemaakt voor social media. 00.00 uur de start. De
stoet wurmde zich door de Stikke Hezelstraat de
donkere nacht in, om via de Oversteek, Valburg en
Elst richting Arnhem-Zuid te trekken. Via de John
Frostbrug staken ze de Nederrijn over om vervolgens via het Openluchtmuseum te eindigen bij de
Witte Villa in het Sonsbeekpark.

Lange afstanden
Qader weet als geen ander hoe het is om vele kilometers te lopen, omdat hij zelf als voormalig vluchteling uit Afghanistan onder barre omstandigheden
lange afstanden heeft gelopen. De finish heeft de
groep zondagochtend weer gehaald. Qader voor de
achtste keer. Hij loopt ook elk jaar de Vierdaagse
van Nijmegen mee, dus dat heeft hij er nog eens
achteraan gedaan.

Volgend jaar
Op de site van Nacht van de Vluchteling vindt u alle
informatie voor volgend jaar, als u door dit verhaal
geïnspireerd raakt. Het evenement vindt dan plaats
op 16 en 17 juni. U kunt in de komende periode

sponsors zoeken of zelf een team om u heen verzamelen. Met de opbrengst van 2017 zijn 75 duizend
vluchtelingen geholpen in Myanmar, Congo, Syrië,
Irak en Kameroen.

Gedachtenbundel
Ten slotte nog dit: De afgelopen zomer heeft Qader
Shafiq zijn nieuwe bundel Ziensdurf gepresenteerd
in de Stevenskerk. Hij dicht hierin over de processen die een vluchteling doormaakt. Gedichten over
ontworteling, vervreemding en aarden in een nieuwe
samenleving. Over het permanente rouwproces
van de migrant. Hij probeert daarmee duizenden
kilometers en soms eeuwen te overbruggen. Qader
Shafiq (Kabul 1968) kwam op zijn 25e naar Nederland. Sinds 1994 woont hij in Nijmegen. Hij wekte de
nieuwsgierigheid in zichzelf dit platte land te leren
kennen, van de Nederlandse taal te houden en in het
Nederlands te schrijven. Zijn gedichten zijn in verschillende bloemlezingen verschenen. Op verschillende sites kunt u meer informatie vinden over al het
verschenen werk van onze columnist.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann

Stoet
De start was prachtig om te zien. Een bomvolle
Stevenskerk, waarin honderden wandelaars waren
verzameld. Een bijzonder entourage, waarin men in
wandeltenue links en rechts tegen de pilaren en te-

De deelnemers lopen de Stikke Hezelstraat in
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Jehzira Huwaë

Guus Bremer

CAFÉ VOOR NIJMEEGSE MANTELZORGERS
Al enige tijd wordt in Nijmegen regelmatig een Mantelzorgcafé georganiseerd. Veel organisaties en netwerken
in Nijmegen brengen door concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbinden hen met allerlei initiatieven en instanties die dicht bij huis te vinden zijn.
Het Mantelzorgcafé is daar een mooi
voorbeeld van. Tijd voor een gesprek.
In dit artikel komen aan het woord:
Guus Bremer van Sterker sociaal werk
en Jehzira Huwaë van Mantelzorg Nijmegen, ook onderdeel van dezelfde organisatie. Alle twee sterk betrokken bij
het Mantelzorgcafé.
Sinds enige maanden ontstaat - nu een
keer per maand tegen zevenen op woensdagavond - in een beetje afgelegen ruimte
in Wijkcentrum Dukenburg bedrijvigheid.
Stoelen worden klaargezet, tafels gerangschikt. Ook wordt koffie en thee geregeld.
Jehzira Huwaë en Guus Bremer lopen heen
en weer om mensen te ontvangen en noodzakelijke spullen uit de keuken te halen.
Welkom bij het Mantelzorgcafé Nijmegen.
Om ongeveer negen uur wordt de bijeenkomst afgesloten en gaat iedereen weer zijn
of haar weg. Tot een volgende keer.

Jehzira en Guus, waar zijn jullie mee bezig?
Guus: ‘Sinds maart jongstleden wordt het
Mantelzorgcafé georganiseerd - nu op de
eerste woensdagavond van de maand tussen
7 en 9 uur. Mantelzorgers van alle leeftijden
zijn daar van harte welkom. Ook graag wel22

kom voor professionals die met mantelzorgers
werken. Ik ben zelf coördinator/faciliteerder
van de bijeenkomsten en contactpersoon. Het
Mantelzorgcafé is een initiatief van Samenwerkingsverband Gezond Ouder Worden. Daarin
werken onder andere samen Sterker sociaal
werk, Bindkracht10, ZZG Zorggroep, Pro Persona en Waalboog.’

‘Elkaar verder helpen,
daar doe je het voor’
Jehzira: ‘Ik werk samen met Marie Louise van
der Ploeg, als mantelzorgconsulent bij Mantelzorg Nijmegen, ook onderdeel van Sterker
sociaal werk. Een mantelzorgconsulent ondersteunt mantelzorger en professional, komt bij
mantelzorgers thuis of, als dat gewenst is, op
een andere plek. Op dit moment belangrijk:
ondersteuning van jonge mantelzorgers. Door
gastlessen te geven op scholen en projecten
te verzorgen, probeer ik méér aandacht voor
deze bijzondere doelgroep te vragen.’

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige
zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit
kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Jehzira: ‘Vaak voorkomende mantelzorg is zorg voor een partner of zorg voor
kind(eren). Mantelzorg voor buren komt minder vaak voor. Als je door alle drukte een klein
netwerk hebt, kan het werken als mantelzorger al gauw zwaar voelen.’ Het Mantelzorgcafé

biedt mantelzorgers mogelijkheden hun verhaal kwijt te kunnen. Door ervaringen te delen sta je er niet alleen voor. Gedeelde smart
is echt halve smart. Mantelzorgers vinden het
fijn even weg te kunnen. Het Mantelzorgcafé
biedt niet alleen mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten en nieuwe netwerken te
maken. Regelmatig komen deskundigen langs
om informatie te geven over allerlei praktische
zaken, regelingen en subsidiemogelijkheden.
‘Maar niet te zwaar: je hoeft niet twee uur te
zitten luisteren. En deelname is helemaal gratis. Ook koffie en thee.’

Respijtzorg

Beiden: ‘Mantelzorgers vinden het vaak moeilijk degene die zorg nodig heeft alleen te laten.
Je kunt in dat geval respijtzorg regelen. Een ervaren vrijwilliger die jou vervangt terwijl jij naar
het Mantelzorgcafé bent.’

Het enige Mantelzorgcafé voor Nijmegen is in
Dukenburg en niet in het centrum: waarom?
Guus: ‘Doelbewust is voor Dukenburg gekozen. Bijna alle centrale voorzieningen zitten in
het centrum, terwijl veel Nijmegenaren buiten
de binnenstad wonen. Wij willen dat beeld omdraaien. Het wijkcentrum is een goed gelegen,
bereikbare plek. Tot de zomervakantie was het
Mantelzorgcafé een experiment. Vervolgens
is besloten maandelijks door te gaan.’ Beiden:
‘Wij gaan er in ieder geval voor. Geweldig om
hieraan mee te werken,’
Meer info: Guus Bremer, mail: g.bremer@sterker.nl. Wijkcentrum Dukenburg is bereikbaar
met bus 331. Het adres is Meijhorst 7039.
Tekst: Toon Kerssemakers

Foto’s: Peter Saras

Op 5 oktober neemt fysiotherapeut Twan
Niesten afscheid van Gezondheidscentrum ’t
Weeshuis en van de bewoners van het Centrum en de Benedenstad. Hij gaat met pensioen. Reden voor een korte terugblik.
Hij is geboren in 1952 te Venlo. Na zijn afstuderen in 1975 eerst zes jaar gewerkt in een praktijk
te Druten. Was daarna één van de oprichters van
Gezondheidscentrum ’t Weeshuis, dat startte op
1 maart 1982.

Waarom is Twan als fysiotherapeut in het Centrum/de Benedenstad van Nijmegen aan de slag
gegaan?
‘De Benedenstad was al jaren in opbouw. Na lange strijd tegen grote bouwondernemingen, die
van de Benedenstad één grote kantorenwijk wilden maken, organiseerden de bewoners zich, onder leiding van het toenmalig buurtkomitee, rond
wijkgerichte thema’s als gezondheid en welzijn.
Bewoners wilden wederopbouw én welzijnsvoorzieningen in eigen hand houden. Een kenmerkende eigenschap van Benedenstadters: zelf voorop
in de ontwikkeling van de eigen wijk! Die houding
sprak mij erg aan.’
Hoe is Twan erbij betrokken geraakt en hoe liet
hij later in de wijk zijn sociaal engagement zien?
‘Men eiste toen dat je je betrokkenheid bij de bewoners en hun wijk liet zien. Zo moest ik samen
met twee huisartsen en een assistente eerst een
paar maanden meelopen met allerlei buurtactiviteiten. Na die periode kregen we toestemming
om hún (wijk)gezondheidscentrum op te bouwen.
Al snel groeide het gezondheidscentrum gestaag,
onder andere met tandartsen en logopedisten.
Een groei in samenspraak met bewoners, middels
een gekozen patiëntenraad én in afstemming met
buurtorganisaties en welzijnswerkers, middels het
Welzijnsoverleg. Daar was ik jaren voorzitter van.’

Stip en Sociaal Wijkteam

‘Toen de gemeente eiste dat elke wijk een Sociaal
Wijkteam samen met een Stip (stedelijk informatiepunt), moest krijgen, wilden we eerst de werkelijke behoefte aan voorzieningen onderzoeken.
In een uitvoerig rapport Schouder aan Schouder
is daar verslag van gedaan. Dat heeft er toe geleid
dat we in onze wijk zelf zo’n Stip mochten oprichten én betrokken werden bij de sollicitaties van de
leden van het Sociaal Wijkteam.’
Twan vindt dat een professional in de gezondheidszorg midden in de wijk moet staan, bij en
met de bewoners. Twan noemt dat contextgericht
werken. Maar helaas een benaderingswijze die
ook financiële gevolgen heeft.

Afscheid Twan Niesten

‘Ja. Ik weiger mee te doen aan zinloze bureaucratie van zorgverzekeraars. De consequentie is
wel dat ik gekort wordt op declaraties. Het zij
zo. Daarbij wil ik met mijn werk in de wijk staan,
samen met de wijkbewoners. Dat betekent vaak
uren bezig zijn met (wijkgerichte) activiteiten
waar geen vergoeding voor gegeven wordt.’

Levensloopbestendig

Heeft hij nog ergens spijt van?
‘Ik vind het echt jammer dat enkele jaren geleden
zorgcentrum Doddendaal werd gesloten. Pijnlijk
dat we dit niet konden behouden. De wijk moet
daarom meer levensloopbestendige woningen
krijgen. Door het ontbreken er van moeten ouderen op leeftijd alsnog hun geliefde wijk noodgedwongen verlaten. Heel verdrietig.’
Veranderingen ervaren?
‘Vroeger was de relatie met cliënten vaak warmer,
gemakkelijker. Je kon zomaar ergens binnenlopen, veel deuren stonden letterlijk en figuurlijk

nog open. Nu gaat het meer op afspraak. Contact
is zakelijker. Dat neemt niet weg dat ik ruim 36
jaar met veel plezier hier gewerkt heb met de bewoners, vooral de échte Benedenstadters die zeggen waar het op staat en opkomen voor hun wijk.
Met recht mogen ze trots zijn op hun wijk, waarin
gezondheidscentrum én buurthuis ook een centrale rol vervullen op gebied van zorg en welzijn. Ik ben er trots op dat ik hier deelgenoot van
mocht zijn, samen met al die collega’s van toen
én van nu! Wat zal ik dat allemaal gaan missen!’

En de opvolging van de praktijk?
‘Die is goed geregeld. Het wordt een dependance
van fysiotherapiepraktijk Bottendaal, met opvolgers in wie ik alle vertrouwen heb en die zeker
ook zullen bijdragen aan het welzijn van deze
mooie wijk en bewoners.’
Zie ook bladzijde 28
Tekst: Twan Niesten

Foto: Gerie Sandmann
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“Disegno e colore”
De kunsthistorische Collegereeks: de Renaissance gaat van start!
Lennart Willems en Daan Veldhuizen (kunsthistorici) praten u op vier
dinsdagavonden bij over beeldende kunst, architectuur en geschiedenis
in de Renaissance. Zij nemen u aan de hand van boeiende lezingen
met veel typerend beeldmateriaal mee door deze interessante periode.
Daardoor krijgt u een goede kijk op de kunsthistorische ontwikkelingen
die kunstenaars als Michelangelo, Donatello, Jan van Eyck en Botticelli
op gang hebben gebracht. Aan het eind van de reeks bent u in staat om
bekende kunstwerken uit deze periode te herkennen en te begrijpen.
Dinsdagavonden: 9, 23, 30 oktober en 6 november – 19.30 u tot 21.30 uur
Plaats: ‘t Oude Weeshuis – Kloosterzaal 1e etage – Papengas 8 Nijmegen
Tarief: € 80,- (incl. pauzeconsumptie)
Meer informatie en inschrijven: via de website www.ledacolleges.nl

Meditatie
Leer mediteren.
Ervaar de rust
en energie!
Binnenkort nieuwe cursus.

www.zen.nl/nijmegen

Op zaterdag 29 september 20.00 uur is het
zover: Never miss a Beat begint.
Dit benefiet-evenement staat dit jaar helemaal
in het teken van de strijd tegen de uitval van
het hart, de motor in ons lichaam die af en toe
kan sputteren, haperen en soms volledig stil
kan komen te vallen: een hartstilstand. Om die
situaties te lijf te gaan is, naast zoveel mogelijk
in reanimatie opgeleide mensen, de plaatsing
van AED-apparaten (Automatische Externe
Defibrillator) cruciaal. Vooral en zoveel mogelijk op openbare plekken in de hele stad.
Dus niet alleen in gebouwen maar gewoon in
de openbare ruimte. De stichting AED Dukenburg is hierin al erg actief. Als je kijkt naar alle
plekken in Dukenburg en Lindenholt waar al
een AED is geplaatst, dan is dat een indrukwekkende prestatie van die club.
Tijd om ook de rest van Nijmegen te gaan bedienen. De stichting Itati*) werkt hieraan mee,
samen met de stichting HartslagNijmegen.
We hopen dit jaar genoeg geld op te halen om
tenminste één complete AED te kunnen plaatsen. En daarbij kiezen we voor een Nijmeegse
buurt/wijk waar het geld niet zo makkelijk bij
elkaar te krijgen is. Die apparaten zijn namelijk niet goedkoop. Werk aan de winkel dus.
Nu is het aan de bands, solisten, duo’s en trio’s
om prachtige interpretaties van songs from the
heart ten beste te geven. De artiesten treden
kosteloos op. Kijk op www.itati.nl voor meer
informatie. Op deze site is de kaartverkoop
voor het publiek inmiddels gestart, waarbij gelijk de mogelijkheid om te doneren voor HartslagNijmegen.
Plaats: Cultuurcafé campus Nijmegen, Mercatorpad 1, 6525 HS Nijmegen.
*) De stichting Itati is organisator van huiskamerconcerten tot grotere events voor allerlei
muziekstijlen en doet dat zonder winstoogmerk. www.itati.nl.
Tekst: Maarten Loeffen, stichting Itati
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Workshop robot programmeren

NIEUWE PROGRAMMASEIZOEN

VAN JOUW BIEB
Je oor te luisteren leggen bij interessante
(kinder)colleges of inspiratie opdoen tijdens lezingen, workshops of festivals: het
kan allemaal tijdens het nieuwe programmaseizoen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid.
Iedere maand staan weer tientallen activiteiten op het programma in de 26 bibliotheken
in en rondom Nijmegen. Alle activiteiten zijn
te vinden in het nieuwe programmaboekje van
de bieb, dat nu beschikbaar is in alle biebvestigingen en online via www.obgz.nl/agenda.
Het hele jaar door vinden er in de verschillende vestigingen van de bieb zeer uiteenlopende activiteiten plaats voor jong en oud,
vaak in samenwerking met diverse partners.
Zoals de laagdrempelige hoorcolleges onder
de noemer Universiteit van de bieb. Een leuke
gelegenheid om je te verdiepen in verrassende
thema’s.
Nieuwsgierige kinderen kunnen nieuwe dingen leren tijdens diverse kindercolleges.
Kinderen en jongeren kunnen tijdens diverse
workshops aan de slag met onder meer robots,
programmeren, een 3D-printer of virtual reality.
Dit is maar een kleine greep uit de honderden activiteiten die de Bibliotheek Gelderland
Zuid dit seizoen organiseert samen met haar
partners. Veel activiteiten zijn gratis, voor anderen kunnen bezoekers tegen een relatief laag
bedrag een kaartje kopen via de website van
de Bibliotheek Gelderland Zuid:
www.obgz.nl/agenda.
Tekst: Susan Bink

Foto: Marcel Krijgsman

Verdroogde zonnebloem

Warm, warmer, warmst
Bij het verschijnen van deze Mariken is de
meteorologische zomer bijna achter de rug.
Er zijn weer records gebroken. De krantenkoppen melden dat deze zomer de droogste
en heetste sinds 1976 is geweest. Ook de
klimaatverandering is volop onderwerp van
gesprek in wetenschappelijke en politieke
kringen. Terwijl de één volop heeft genoten
van dit heerlijke weer en het afdoet als ‘lekker
hoor, dit tropische klimaatje, dan hoef ik niet
naar Spanje’, vreest de ander voor natuurrampen en stijgende waterspiegels. Feit is
dat je als individu het gevoel krijgt dat je niet
echt veel kunt doen, maar dat fundamentele
veranderingen op sociaal en politiek niveau
alleen bewerkstelligd kunnen worden door
overheden op wereldniveau.
Er hangt een enorm pessimisme rondom het
onderwerp klimaat. Bovendien wemelt het op
allerlei fora van de speculaties, verdraaide
wetenschappelijke artikelen, niet steekhoudende argumenten, halve waarheden, hele
onwaarheden en klimaatdissidente informatie. Jammer, want dit haalt de motivatie weg
bij het individu om na te denken, wat je zelf
kunt bijdragen aan de terugdringing van de
CO2-uitstoot.
Jammer ook, omdat er heel veel jonge, gepassioneerde, creatieve mensen wereldwijd
zijn, die massaal nadenken en oplossingen
bieden om uit deze vervuilende consumptiemaatschappij te stappen.
Jammer des te meer dat de discussie altijd
in hoofdzaak draait om de gevolgen voor de
mens. Het gaat om de boeren, de prijs van
de aardappels, de eventuele watertekorten
bij het drinkwater, hongersnood elders op de
wereld, klimaatemigratie en de daaruit voort-

vloeiende vluchtelingenproblematiek.
Ondergeschikt hieraan is de rest van de
natuur. Planten- en diersoorten sterven uit
door onze domheid. Als we ons niet massaal
in gaan spannen om dit tij te keren, gaat de
mensheid dit door diezelfde domheid niet
overleven.
Precies de reden om in deze column nog
eens de aandacht erop te vestigen dat Nijmegen aan het begin van deze eeuw al een
voorloper was op het gebied van maatregelen tegen de klimaatveranderingen. Er zijn
energieafspraken gemaakt en vastgelegd in
een klimaatplan, maar ook is er toen al een
start gemaakt met adaptatiemaatregelen. Kijk
in het centrum naar de vergroening met als
mooie voorbeelden de Korenmarkt, de groene
gevels en sinds kort de bomen in de Stikke
Hezelstraat.
Op de wereldschaal is het allemaal een
zandkorreltje in de woestijn, maar alle kleine
beetjes helpen. Laten we positief blijven. Ook
in Nijmegen zijn er talloze bewegingen, die
kijken hoe we efficiënter en zuiniger om kunnen gaan met energie. Als individu kunnen
we daar ons steentje aan bijdragen door de
focus te leggen op zonne- en windenergie en
te ontkoppelen van het gas. We kunnen nog
beter gaan recyclen en daarbij het gebruik
van plastic reduceren. Je hoeft niet elk jaar
nieuwe spullen en kleding te kopen, tweedehands is ook best hip en oké. Vlieg eens wat
minder met allerlei prijsvechters naar verre
oorden…Het eigen land is ook hartstikke
mooi. En heb je al die prullaria via Ali-express
nu echt nodig? Nee toch? Consuminderen is
iets waar je over kan nadenken.
Een mooie nazomer gewenst.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
Franca Snoeijs, nieuwe voorzitter bewonersplatform:

‘Ik wil actief zijn in de wijk waarin ik woon’
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben
Franca Snoeijs, sinds 13 augustus officieel
(eindelijk, want de verkoop van ons oude
huis verliep ietwat moeizaam) bewoner
van het centrum, sinds 1976 woonachtig
geweest in en rond Nijmegen en sinds 1997
ook ondernemer in Nijmegen (aan de rand
van het centrum). Ik ben eigenaar van een
onafhankelijk financieel adviesbureau voor
zowel ondernemers als particulieren.
Ik vind het een eer en een uitdaging om voorzitter van het Bewonersplatform NijmegenCentrum (BPNC) te mogen zijn. Ik hoop een
waardige opvolger te mogen zijn van Jolanda
van Veluw. Ik heb geen ambtelijke of politieke
ervaring, wel heb ik redelijk veel bestuurservaring opgedaan bij diverse organisaties, profit- en non-profit. Ik vind het belangrijk om
actief te zijn in de wijk waarin ik woon en wil

daarbij graag samenwerken met mijn medebewoners, ondernemers, hulpverleners, mensen
van de gemeente en anderen. Ik hoop de komende tijd veel mensen te kunnen spreken.
Samen met mijn medebestuursleden zal ik
proberen u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en periodiek avonden organiseren over speciale thema’s. Gezelligheid
mag daarbij ook niet ontbreken. Ik hou ook
van pittige discussies, maar vind het wel heel
belangrijk dat die altijd met respect voor de
ander worden gevoerd.
Er zijn wat mij betreft op dit moment een paar
belangrijke uitdagingen:
1: We zoeken nog een paar gezellige en actieve mensen die willen deelnemen in het bestuur
van het BPNC. Wie wil ons komen ondersteunen?

Gezocht: bestuursleden Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum is opgericht door een aantal zeer betrokken bewoners van het Centrum en de Benedenstad. Naast voorzitter Franca Snoeijs
is ook ondernemer en centrumbewoner Chris Diks onlangs toegetreden tot het bestuur.

2: We vragen u allemaal meer bekendheid te
geven aan de bijeenkomsten. Kijkt u om u
heen en nodigt u ook wat mensen mee uit?
3. We zijn altijd op zoek naar thema’s voor de
bijeenkomsten. Denkt u mee?
Tot ziens op de 24e september in het Oude
Weeshuis.
Franca Snoeijs, voorzitter

Bewonersoverleg met thema
Wijkgericht werken
Op maandag 24 september is weer een
overleg van het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum. Marianne Dees, huisarts en onderzoeker aan de Radboud, is
te gast. Zij is programmaleider van de
werkgroep Integraal Wijkgericht Werken, een nieuwe aanpak en visie voor
de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Zij wil graag uitleggen wat
dat inhoudt en wat het betekent voor
de bewoners van het stadscentrum.
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8.
Aanvang: 19.30 uur.

We zoeken nieuwe bestuursleden.
Als lid van het bestuur van het bewonersplatform praat je mee over uiteenlopende
onderwerpen die alle bewoners raken. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de
gemeente Nijmegen: we zijn betrokken bij het vormgeven en evalueren van plannen (van wethouders, projectleiders, wijkmanager en wijkregisseur), als die op het
stadscentrum betrekking hebben. Ook ben je samen met je medebewoners de ogen
en de oren op het gebied van openbare orde. Je bent bovendien gesprekspartner
van diverse organisaties zoals ondernemersverenigingen, horeca en (vrijwilligers-)
organisaties.

Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met voorzitter Franca
Snoeijs via bewonersnijmegencentrum@gmail.com
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Platform op Facebook
Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum wil meer verbinding tussen alle
bewoners in het stadscentrum en de
Benedenstad. Daarom zijn er bijeenkomsten en daarom delen we relevante
berichten via Facebook. Like onze Facebookpagina (zoek op ‘BPNC’).

Bewonersplatform Nijmegen-Centrum:
bewonersnijmegencentrum@gmail.com

DUURZAAMHEIDSCAFÉ #9
ENERGIEBESPARING

DINSDAG 25 SEPTEMBER 20.00 UUR IN LUX

Tijdens dit duurzaamheidscafé gaan
we in op de rol van energie besparen
in de totale energietransitie. Wat
kunnen ondernemers en inwoners
van Nijmegen doen?
WAAROM BESPAREN?
We hebben de taak om vóór 2045 energieneutraal te functioneren in Nijmegen. De helft
zal duurzaam worden opgewekt (via de zon,
wind en water) en de andere helft zal door
middel van energiebesparende maatregelen
gerealiseerd worden. Dit is geen eenvoudige,
maar wel noodzakelijke opdracht.
WAT KUNNEN ONDERNEMERS DOEN?
Ondernemers kunnen kunnen bijvoorbeeld
hun terrasverwarmers vervangen door verwarmde kussens. Of ze kunnen ervoor kiezen
om de deuren in de winter dicht te houden in
plaats van het gebruik van warmtegordijnen.
Ondernemers delen hun ervaringen en we
nodigen andere ondernemers van harte uit
om ook ideeën te delen en vragen te stellen.
Want is het niet slimmer de krachten te bundelen? Dat levert ook kostenbesparing op.
WAT KUNNEN INWONERS DOEN?
Als inwoner kun je van alles doen. Denk aan

het isoleren van je huis of het aanschaffen
van LED-verlichting. Maar misschien is er
een veel beter rendement te halen met een
andere ingreep. De Green Capital Challenges
organiseren ‘appeltaartgesprekken’, waarbij
een energiecoach naar je huis komt, je je buren kunt uitnodigen om aan te schuiven. Gezamenlijk kan je kijken welke mogelijkheden
er zijn, wat de kosten daarvan zijn en welk
rendement het oplevert. En de coach neemt
dus een appeltaart mee.
Tijdens deze avond gaan we een groot collectief appeltaartgesprek voeren met de zaal.
Neem je energienota mee. We kijken wie het
meest of minst verbruikt en leren van elkaar
en van de aanwezige energiecoaches. Zodat
ook jij met concrete tips naar huis gaat over
hoe energie te besparen.
OMLIJSTING VAN DE AVOND
De voorzitter van deze avond is Eric Reijnen
Rutten, journalist en columnist bij De Gelderlander.
Muziek is er van Vollop, waarvan een van de
artiesten zelf specialist is in het duurzaam
renoveren van bestaande woningen!
De toegangskaarten zijn gratis.
Tekst: Stichting Duurzaamheidscafé

advertentie

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 16 oktober om 14.00 uur
Thema: Herfst, eigenlijk het begin van
de lente		
Spreker: Atze Oskamp, bioloog, docent,
vrijwilliger bij IVN
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8,
zijstraat Lange Hezelstraat
Entree: 4 euro per persoon inclusief koffie of
thee in de pauze
Geen lente zonder herfst
Voor de meeste levende wezens is de winter
een moeilijke tijd. Winterse omstandigheden
belemmeren veel levensprocessen. Maar als
het dan weer lente wordt, is de natuur al gauw
weer in topvorm.
Waar komen die spectaculaire levenskrachten
zo plotseling vandaan? Om dat te begrijpen,
moeten we terug naar het najaar. Daarom
heet mijn lezing: Geen lente zonder herfst.
Vanuit dat inzicht wil ik kijken naar de lenteverschijnselen. Hoe elke plantensoort of diersoort de nieuwe kansen van de lente benut
om op te leven, te overleven. De een al vroeg
in het voorjaar, de ander wat later. En vaak
afhankelijk van elkaar.
Ook wij mensen worden vaak geraakt door
al dat nieuwe leven om ons heen. Lente is
echt een seizoen om naar uit te kijken. En om
goed naar al die ontwikkelingen in de natuur
te kijken. Daar wil mijn lezing bij helpen.

TAI CHI CENTRUM NIJMEGEN
Beginnerscursus Taijiquan start maandag 10 september 19.15 uur in Basisschool
Petrus Canisius St. Stevenskerkhof 37-38 Nijmegen.

TAI CHI CENTRUM NIJMEGEN

Cursus Qigong start 15 september in de Ark van Oost, Cipresstraat 154 Nijmegen.
Info: www.taichicentrumnijmegen.nl			

Tel. 024 3232318

Aanmelden: info@taichicentrumnijmegen.nl
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is jarig!

Twan Niesten neemt afscheid!

kom je ook?
radboud invites
proefjes doen
rondleidingen
lezingen

zaterdag
6 oktober

www.ru.nl
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Zo mooi kan perfectie zijn

Samen maken wij de wijk

MijnWijkplan
Heeft u een goed idee voor de openbare ruimte in uw wijk?
Is er een plek in uw buurt die u wilt verfraaien, of anders gebruiken (bijvoorbeeld voor
spelen, ontmoeten of groen)? Of heeft u een ander idee voor de openbare ruimte?

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

Plaats uw idee op de website nijmegen.nl/mijnwijkplan. Met het nieuwe wijkbudget
stelt de gemeente jaarlijks een miljoen euro beschikbaar om ideeën van wijkbewoners
uit te voeren.
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BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

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

Diverse optredens in de stadstuin

Ouderen samen actief
Ouderen samen actief is ons nieuwe project waar
we nu volop mee bezig gaan. Diverse fondsen
hebben een mooi bedrag gedoneerd, waardoor
wij ons project kunnen gaan uitvoeren. Dankzij
deze bijdragen kunnen we heel wat uitstapjes en
workshops organiseren.
De workshops organiseren wij in buurtcentrum ’t
Oude Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen.
Een definitieve agenda is bij de uitgave van dit nummer van Mariken nog niet bekend, maar u kunt ons
volgen op onze Facebookpagina:
stichtingbenedenstadnijmegen.
Voor verdere informatie kunt u ook bellen met Els
Stouthamer telefoon 06 18 47 36 89 of per mail
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
In het buurtcentrum komt ook een overzicht te hangen met onze activiteiten.
Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis
Op de woensdagen is er een gespreksgroep van
ouderen (gemiddelde leeftijd circa 75-plus) die over
allerlei thema’s met elkaar praten en discussiëren.
Vaak worden hierbij sprekers uitgenodigd. Deze
groep willen wij graag uitbreiden met andere belangstellenden die actief betrokken willen zijn. Wij willen
diverse workshops en excursies voor ouderen aan-

bieden zoals bloemschikken, boetseren, schrijven,
zingen, muziek draaien (met Muziquest), tekenen en
sierraden maken. Ook willen wij excursies organiseren (met onder meer de Zonnetrein) naar bijvoorbeeld een imkerij, een theetuin, een botanische tuin,
de bioscoop, cultureel centrum De Lindenberg en
de bibliotheek. Maximaal 25 personen kunnen per
activiteit meedoen. Er zijn steeds voldoende vrijwilligers aanwezig om de groepen te begeleiden. Extra
vrijwilligers zijn echter altijd welkom. Bel of mail even
met Els Stouthamer.
De activiteiten organiseren wij altijd op
een woensdagochtend vanaf 10.00 uur.
We proberen om uiterlijk 13.00 uur afgerond te hebben, een en ander afhankelijk
van de activiteit.
Maquettehuis
De realisatie van het maquettehuis komt
steeds meer in zicht. Eind augustus is er
een gesprek geweest met de wijkregisseur over de haalbaarheid van het project.
Vanuit MijnWijkplan kan het maquettehuis
mogelijk gerealiseerd worden. Nog even
spannend. In de volgende Mariken meer
hierover.

Stadstuin ’t Oude Weeshuis
Ondanks de extreme warmte en droogte van de afgelopen weken staat de stadstuin er dankzij de vaste
vrijwilligers heel mooi bij. De tuin trekt vele bezoekers. Er zijn ook mensen die dagelijks komen. De
tuin is een oase van rust en ruimte. Het is een heerlijke plek voor een lekkere picknick of lunchpauze.
Op 21 september doen we weer mee met de landelijke Burendag van het Oranjefonds. Samen met
de vrijwilligers en buurtbewoners gaan we de tuin
winterklaar maken. De tuinkussens worden gewassen, de luifels van de partytenten schoongemaakt,
het boomschors aangevuld, de tuintafel in de beits
gezet, onkruid wieden, blad verwijderen en nog veel
meer. We werken van 10.00 tot 13.00 uur. Je kunt je
aanmelden via de website van het Oranjefonds of
door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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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.

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

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

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

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

GEERLING OPTIEK
Voor brillen en contactlenzen
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

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

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

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

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

Moenen Woondecoratie
en Projecten
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

UW
GEGEVENS
HIER?
DAT KAN!

Siam Thai Palace
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

Milder administraties & belastingen
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

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

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?

Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl

31

Foto’s uit

Nijmegen-Centrum
zomer in de ooij

Foto’s: gerie sandmann

