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Op 20 oktober is het literaire baken van Jan 
Stassen onthuld aan de Zeigelhof. Een frag-
ment uit zijn roman Sluitertijden is hier te 
zien en te lezen.

Vóór de gracht, de straat vullend tot aan
de ME afzetting in de Bloemerstraat
kleumen ongeveer tweehonderd dik
ingepakte betogers. Ze hurken
rond radio’s en bespreken de laatste
ontwikkelingen. De herdertjes lagen bij
nachte. Men verbroedert zich alom.
Volksvrouwen delen soep en koffie rond
aan punks waar ze in de bus niet naast
zouden durven. Deze mensen vormen
de zogeheten geweldloze blokkade

Het is het 23ste literaire baken dat Nijmegen 
rijk is. Schrijvers en dichters als Godfried 
Bomans (Keizer Karelplein, hoek Bisschop 
Hamerstraat), Pé Hawinkels (café Trianon), 
A.F.Th. van der Heijden (Tempelier) en 
onder andere Harry van de Vijfeijke (Poort 
van Heesch) kregen al eerder een plaats in 
Nijmegen.

De werkgroep Literaire Bakens Nijmegen, 
onderdeel van Stichting Literaire Activiteiten 

Nijmegen, is hier de drijvende kracht achter. 
Godelieve Linders, lid van de werkgroep, 
vertelt dat de werkgroep zoekt naar teksten 
van schrijvers en dichters die verbonden zijn 
met een plek in Nijmegen, deze visualiseert 
en ze bevestigt op de plek waarnaar de tekst 
verwijst. De werkgroep wil hiermee Nijme-
gen literair verrijken. Elk literair baken wordt 
op een andere wijze gefinancierd. Meestal 
wordt er een fonds gevonden dat bijdraagt, 

maar soms is realisatie mogelijk na particu-
liere crowdfunding. 

Toen het plan werd opgevat om Jan Stassen te 
eren, was het fragment snel gevonden, even-
eens de plek waar het baken moest komen. 
De Piersonrellen zijn een onderdeel in zijn 
roman. De hoofdfiguur komt er per ongeluk 
in terecht en lijkt niet echt stelling te nemen. 
Bij Café de Plak was een gracht gegraven 
door de krakers en met het zand dat eruit 
kwam werden de barricades gemaakt. 

De werkgroep is samen met Puk van der 
Heijden, de weduwe van Jan Stassen, in de 
buurt van Café de Plak gaan zoeken naar een 
geschikte locatie. Dat was niet eenvoudig 
omdat de omgeving een gewilde plek is voor 
graffitimakers. De werkgroep wilde niet het 
risico lopen dat het literaire baken onderge-
spoten zou worden. Er is overwogen om het 
raam of een terrasscherm van Café de Plak 
te gebruiken, maar hier zou Jan Stassen toch 
tekort mee worden gedaan. 

Puk vond uiteindelijk de ideale plaats in de 
Zeigelhof. De achterzijde van bioscoop Caro-
lus heeft een balkon en daar moest het komen 

Literair baken

Net voor de onthulling van het literaire baken van Jan Stassen in de Zeigelhof op 20 oktober 2018

Het literaire baken van Jan Stassen
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Jan Stassen (1951-2015)
Jan Stassen werd in 1951 geboren in Venlo. Na het afronden van 
de studie Nederlands in Nijmegen en het volgen van de kunstaca-
demie in Arnhem, verscheen in 1986 bij uitgeverij De Bezige Bij 
zijn eerste en enige roman: Sluitertijden, een semi-autobiografi-
sche roman over zijn tijd als hasjhandelaar in het Nijmegen van 
de late jaren zeventig. Het boek werd goed ontvangen. Literair 
recensent Hans Vervoort schreef in NRC Handelsblad: ‘Het 
aantal goede vertellers onder de Nederlandse schrijvers is met één 
gestegen door het debuut van Jan Stassen. (–) Stassens schrijfstijl 
is trefzeker en plezierig ironisch waar dat nodig is, zijn dialogen 
zijn voortreffelijk, zijn timing in het toedienen van informatie en 
het uitwerken van de karakters zijn voor een debutant opmerkelijk 
goed.’

Maar wat hij misschien nog leuker vond dan het schrijven van 
teksten, was het redigeren ervan. ‘Jan was een eindredacteur pur 
sang’, zegt Truusje van Tol, van 1990 tot 2002 chef eindredactie 
van HP/De Tijd. ‘Geen kromme zin, geen denkfout, geen ver-
keerde spelling ontsnapte aan zijn aandacht. Van een gewone zin 
een mooie zin maken, daar had hij lol in. Een nóg mooier, nóg 
beter woord bedenken dan wat er stond. Hij kende niet alleen de 
taal van binnen en van buiten en van boven tot onder, maar hij 
was ook enorm belezen en wist vaak meer van een onderwerp dan 
wie erover had geschreven. Heerlijk om hem als collega, vraag-
baak en onuitputtelijke bron van anekdotes in je buurt te hebben. 
Natuurlijk bakkeleiden we ook wel eens en botsten de humeu-
ren. Jan kon als hij de geest had ontzettend foeteren op allerlei 
misstanden in de maatschappij die per direct veranderd moesten 
worden, en nog liever gisteren. Soms deed hij dat luidkeels, maar 
meestal via een soort gemonkel dat ik vanachter mijn bureau nét 
nog kon verstaan. Maar ook kon je geweldig met ‘m lachen. Zijn 
lach begon meestal met een geluidloos schuddebuiken, tot hij het 
niet meer hield. Hij was scherp, geestig, had een fijn gevoel voor 
humor, maar bovenal voor de schoonheid van de taal, of het nu 
een prachtig mooi woord of een puntkomma betrof. Verschrik-
kelijk jammer, voor hemzelf en voor HP/De Tijd, dat hij maar zo 
kort van z’n tweede eindredacteurschap heeft kunnen genieten. 
Want léuk dat-ie het vond.’

Tekst en foto: HP/De Tijd 20 juli 2015

te hangen. De eigenaar van het pand was direct enthousiast. Het pand 
bleek een monument te zijn, maar de gemeente verleende een vergun-
ning. 

Godelieve Linders is blij met het resultaat. Zij heeft Jan Stassen goed 
gekend als collega toen ze bij dezelfde uitgeverij werkten. ‘Wanneer 
hij binnenkwam had hij altijd wel een verhaal.’ Een zwarte bladzijde 
uit de recente geschiedenis van Nijmegen kan nu, volgens haar, posi-
tief worden neergezet. ‘De tekst van Jan zweeft als een mooie witte 
bladzijde boven een muur vol graffiti.’

www.literairebakensnijmegen.nl

Tekst: Sandra de Vries     Foto’s: Gerie Sandmann en Godelieve Linders

puk van der Heijden, de weduwe van Jan Stassen, in het midden

Godelieve linders 
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CULTURELE HUISKAMER VAN DE BINNENSTAD

Wouter van Balveren

De Bibliotheek Gelderland Zuid bruist. Het 
is een leer- en werkplaats voor kennis & 
informatie, kunst & cultuur, lezen & litera-
tuur en ontmoeting & debat. Ik spreek 
met Wouter van Balveren. Hij is manager 
educatie van alle vestigingen van de biblio-
theek en voor de culturele activiteiten in 
de stad Nijmegen. De bibliotheek kent een 
half miljoen titels die uitgeleend kunnen 
worden in zes gemeenten. Naast honderd 
betaalde krachten werken er 350 vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers zijn essentieel, 
zonder hen zou de organisatie bij lange na 
niet de voorzieningen kunnen bieden die 
er nu zijn.

Wouter van Balveren is sinds vier jaar ma-
nager educatie voor de hele regio. Voor 
Bibliotheek De Mariënburg is hij eveneens 
verantwoordelijk voor de culturele activiteiten. 
Wanneer ik hem vraag waarom hij de biblio-
theek heeft gekozen als werkplek hoeft hij 
niet lang na te denken. Van Balveren raakt ge-
inspireerd door verhalen. Hij komt uit de thea-
terwereld waar verhalen gemaakt worden om 
aan het publiek te vertellen. In de bibliotheek 
worden mooie verhalen verteld aan mensen 
door middel van bijvoorbeeld boeken, muziek 
en voorstellingen.

De bibliotheek heeft naast het uitlenen van 
boeken en muziek, activiteiten voor jong en 
oud. Het aanbod voor de nul- tot achttien-
jarigen richt zich op preventie. Voor volwas-
senen is er vooral een curatief aanbod. Naast 
het uitlenen van boeken heeft de bibliotheek 
door de jaren heen heel veel andere functies 
gekregen die gericht zijn op het versterken 
van zelfredzaamheid en het bevorderen en 
beleven van literaire cultuur voor iedereen. 

Jeugd en jongeren
De bibliotheek zet zich in om jeugd en 
jongeren leesplezier te geven. Op het con-
sultatiebureau wordt, wanneer nodig, ouders 
geleerd om hun baby voor te lezen, zodat hun 
taalontwikkeling zo vroeg mogelijk op gang 
komt. In het project ‘VoorleesExpres’, waarin 
wordt samengewerkt met welzijnsorganisatie 
Bindkracht10, lezen vrijwilligers twintig weken 
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lang voor in gezinnen om de voorleescultuur te stimuleren. Op vijfentwintig scholen is een 
‘Bibliotheek op School’. 

Dit seizoen komt er voor het eerst ‘Night of the Library Kids’. De bibliotheek is dan een hele 
nacht open, er staan tentjes waarin kinderen met hun ouders kunnen blijven slapen. Er wordt die 
nacht voorgelezen, er zijn voorstellingen en optredens. 

Samen met de middelbare scholen is de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid gevormd. 
De beweging zet zich in om jongeren meer te laten lezen. Volgens Van Balveren heeft 1 op de 5 
jongeren leesvrees. Zij lezen minder op de traditionele wijze en nemen andere soorten teksten 
tot zich: korter en vaak met straattaal doorspekt. Gevolg is dat veel jongeren van de middelbare 
school afkomen met een te zwak taalniveau voor het hoger beroepsonderwijs of het weten-
schappelijk onderwijs.                  

Van Balveren noemt een paar voorbeelden hoe zij jongeren weer aan het lezen willen krijgen en 
hun mediawijsheid verbeteren. De verplichte zware kost wordt niet aangeboden, maar er wordt 
aangesloten bij de leefwereld van jongeren door ze Young Adult literatuur aan te bieden. Moest 
er in het klassieke systeem nog een uittreksel geschreven worden, nu krijgen jongeren verwer-
kingsopdrachten die veel meer bij hun interesses passen. Ze maken bijvoorbeeld een verslag 
door een werkstuk met foto’s in te leveren of een filmpje te maken. De bibliotheek geeft les 
in fake-news en licht ze voor dat niet alles waar is op internet. Ze leren jongeren wat er met je 
foto’s kan gebeuren die je op internet plaatst. 

Volwassenen
In Nijmegen is, volgens Van Balveren, een op de negen mensen laaggeletterd. Deze groep be-
staat uit 40 procent nieuwkomers die de taal nog moeten leren en uit 60 procent mensen die in 
Nederland zijn geboren. Voor die laatste groep geldt dat ze moeilijk te bereiken zijn, omdat er 
veel schaamte is. Het wordt voor hen steeds lastiger om mee te kunnen doen, omdat er steeds 
meer lees- en schrijfvaardigheid nodig is. Het treinkaartje dat niet meer gekocht kan worden 
aan de balie, de overheid die steeds meer digitaal met burgers gaat communiceren en je kunt 
bijvoorbeeld op bijna geen enkele werkplek meer terecht wanneer je niet kunt lezen. 

Het Taalcafé helpt laaggeletterden om hun zelfredzaamheid te verbeteren door taalonderwijs 
aan te bieden.  Er zijn vijf Taalcafés in Nijmegen die gerund worden door vrijwilligers. De biblio-
theek is ook een samenwerking met bedrijven aan het opzetten die veel laaggeletterden binnen 
hun geledingen hebben. Voor de medewerkers van deze bedrijven worden programma’s op 
maat gemaakt.

Cultuur
Voorstellingen en theater zijn niet meer weg 
te denken in de bibliotheek. Een centimeters 
dik programmaboek is gevuld met bijna elke 
dag wel een activiteit. Volgens Van Balveren is 
dit niet alleen het resultaat van zijn organisa-
tie, maar er wordt ook een podium geboden 
voor iedereen die cultuur wil uitdragen. 

Naast cultuur kan er geoefend worden met 
een robot en digitale middelen. De biblio-
theek biedt alle kansen om kennis te maken 
met wetenschap, literatuur, cultuur op alle 
niveaus van interesse en kunnen. 

Voor iedereen
De bibliotheek ontvangt een gevarieerd 
publiek. Ondernemers, studenten, daklo-
zen, gepensioneerden, werkenden, ouders, 
kinderen. Iedereen is welkom, kan een krantje 
komen lezen, een culturele voorstelling 
bijwonen. Scholieren die moeite hebben met 
studiediscipline kunnen er voor hun examens 
komen leren in het kader van Studyshare. De 
telefoon wordt ingeleverd, er is een mentor 
aanwezig en na drie kwartier is er 10 minuten 
pauze. 

Van Balveren vertelt dat de bibliotheek al lang 
geen plek meer is waar je stil hoeft te zijn. Je 
mag je eigen drinken en boterham meenemen 
en er thuis zijn. Het is een ontmoetingsplek 
van Nijmegenaren in gesprek met elkaar. Er 
worden verhalen gemaakt en gelezen. Het is 
een plek waar kennis wordt gedeeld. Het is de 
huiskamer van de binnenstad. 

Tekst: Sandra de Vries     Foto: Gerie Sandmann

TAALCAFÉ
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 

in de Bibliotheek aan de Mariënburg.

Het is een activiteit waar je altijd binnen kunt lopen 
wanneer je niet of moeilijk kunt lezen en schrijven.

ACTIVITEITEN
Kijk voor het aanbod 
van activiteiten op:

www.obgz.nl
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In november is het alweer drie jaar geleden 
dat er een nieuw initiatief is gestart op de 
dinsdag tussen 12 en 13 uur, namelijk: samen 
soep eten in ‘t Oude Weeshuis. Doel was en 
is om met name ouderen met elkaar in contact 
te brengen, gezellig samen te zijn, uiteraard 
samen soep te eten en een stukje eenzaam-
heid op te lossen. Trudy van de Werken, 
vrijwilligster bij STIP, wees uw vaste reporter 
en haar fotograaf op deze vrolijke bezigheid. 
Doel van het bezoek van dit duo nu is om 
twee mooie dames van het allereerste uur in 
de spotlights te zetten als een stukje reclame 
voor ouderen die aarzelen om achter de zoge-
naamde geraniums vandaan te komen. 

Voorstellen
Mogen wij u voorstellen aan de 82-jarige Riet 
van Haren en de 91-jarige Tonnie Heijmans. 
Beiden zijn bezoeksters vanaf januari na de 
start van het soepie doen. Ook bezoeken zij 

veelvuldig andere activiteiten, die allemaal 
worden georganiseerd voor de ouderen in de 
wijk. Er zijn knutselochtenden, de praatgroep, 
uitstapjes voor de ouderen. De dames zijn 
actief, maar je moet het wel zelf doen. Er is 
geen formule voor. Vaak zijn actieve ouderen 
hun hele lange leven al actief. Je moet een 
beetje geluk hebben met je gezondheid, een 
beetje goede genen helpt ook, maar levenslust 
is het belangrijkst en durf. Waarom komen 
veel ouderen de deur niet uit, ook als je ze 
vraagt om zich aan te sluiten bij de activitei-
ten?

Bepalend
Voor de zelfredzaamheid van kwetsbare ou-
deren is niet alleen hun persoonlijke situatie 
en sociale omgeving bepalend maar ook de 
woonomgeving. Vooral is dat het geval als 
de leefwereld zich door allerlei omstandig-
heden beperkt tot de directe woonomgeving. 

Voor de directe woonomgeving is een aantal 
uitgangspunten van groot belang die te maken 
hebben met de mobiliteit. Ook de veiligheid 
is belangrijk. Daarnaast spelen menselijke 
aspecten een rol zoals mee kunnen doen aan 
het sociale leven in de directe omgeving. 
Ouderen moeten voldoende contacten kun-
nen onderhouden om niet te vereenzamen. 
De Benedenstad en het centrum herbergen 
veel ouderen. Na de sluiting van het activi-
teitencentrum aan de Doddendaal hebben zij 
nog niet allemaal de weg naar het buurthuis 
gevonden. Alle bovengenoemde aspecten 
voor een leefbare woonomgeving zijn voor 
de doelgroep aanwezig: er is voldoende 
groen in de omgeving, de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen zijn juist in dit 
stadsdeel volop aanwezig en activiteiten zijn 
er genoeg. Het gezondheidscentrum is in de 
buurt en op loopafstand; er is een schouw-
burg, Lindenberg en een Lux voor de cultuur. 

Soepie doen
Riet van Haren (links) en Tonnie Heijmans
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De bus is ook bereikbaar voor de mobiele 
ouderen en voor een zacht prijsje per jaar. 
Het enige obstakel is misschien de bereik-
baarheid voor de moeilijk lopende oudere. 
De stad kent nogal wat klim- en daalroutes, 
waar ouderen behoorlijk last van kunnen 
hebben als ze aangewezen zijn op een rol-
lator. Ook gladde steentjes, kinderkopjes en 
waalklinkers vormen misschien een obstakel 
om eropuit te gaan. Angst om te vallen en er 
tegenop zien om de tocht naar de activitei-
ten te maken, kunnen redenen zijn dat veel 
ouderen niet bereikt worden. Voorkeuren van 
ouderen kunnen ook heel verschillend zijn. 
De één is gesteld op rust en heeft totaal geen 
behoefte eropuit te gaan, de ander wil juist 
zijn/haar schat aan levenservaring delen en 
voor de buurt inzetten of het delen met andere 
generaties.

Overleefd
Terug naar ‘onze dames’. Beiden hebben al 
een lang leven achter de rug met voorspoed 
en tegenslag, geluk… maar ook ongeluk. 
Beide dames hebben een kind overleefd. Riet 
heeft een zoon verloren als 31-jarige aan een 
hersenbloeding en Tonnie een dochter aan 
borstkanker op jonge leeftijd. Dat is vreselijk 
en hoort niet te gebeuren. Zij dragen dat een 
heel leven lang met zich mee. Beide dames 
hebben ook hun man verloren. Tonnie me-
moreert: we zijn 53 jaar getrouwd geweest. 
Vlak na de oorlog kon je geen huis krijgen 
en ging je eerst inwonen… nu is het weer zo. 
Haar man overleed zeven jaar geleden aan 
ouderdomsdementie. Mevrouw Heijmans is 
familie van de ooit bekende witgoedhandel 
aan het Plein 1944 en de autoverhuur aan de 
Weurtseweg, maar haar man was zijn hele 
leven ambtenaar. De man van Riet, de heer 
van Haren, was 40 jaar actief voor de Honig. 

Riet is bij de sluiting en het feest van de 
Honig uitgenodigd, maar krijgt nu alle 
festiviteiten van de Honig niet meer door 
omdat dit per e-mail gaat en zij geen 
computer heeft. Honig heeft echter beter-
schap beloofd en gaat haar weer per post 
uitnodigen. Tonnie is een Nijmeegse en 
komt uit een groot gezin van acht kinde-
ren en heeft echt armoe gekend in haar 
jeugd. Met 14 jaar moest zij gaan werken 
bij de Robinson schoenfabriek aan de 
Bronsgeeststraat. Pa had 15 gulden steun 
en elke cent was welkom. Riet is van oor-
sprong een Millingse, maar woont al meer 
dan zestig jaar in Nijmegen. 
Sterke vrouwen met een schat aan ver-
halen. Beiden hebben zij nog levenslust. 
Doorgaan… je niet eronder laten krijgen 
en doen. Hun motto is ook verzorg jezelf 
goed. Af en toe een nieuw stukje gardero-
be. Nageltjes mooi en verzorgd kapsel… 
lippenstiftje et cetera. 

Ze verheugen zich op de volgende dag 
als de kinderen van groep 8 van de Petrus 
Canisiusschool komen om samen elkaar 
voor te lezen in het kader van de Kinder-
boekenweek. Tonnie heeft al een boekje 
uit haar jeugd klaargelegd. Jong en oud 
gaan na het voorlezen samen een boeken-
legger knutselen… Leuk toch.

Over de streep
We nemen afscheid met deze woorden en 
hopen dat dit verhaal andere ouderen over 
de streep trekt om zich aan te sluiten bij 
de activiteiten. Gerie en ondergetekende 
reserveren alvast een plekje als we straks 
ook echt bij de senioren gaan horen. 

Tekst: Anneke Arzbach       Foto’s: Gerie Sandmann

Inspiratie
Kent u dat gevoel? Dat je ergens geen zin in 
hebt? Dat je denkt: pfff? Moet dat nou?
Ik denk wel eens dat ik liever werk om crimi-
naliteit te bestrijden dan dat ik een of andere 
demonstratie moet begeleiden. Dat ik liever 
een drugsdealer pak dan dat ik bij een de-
monstratie van links tegen rechts sta. Oké, 
het is ook wel eens rechts tegen links. Voor 
of tegen. Polariseren, reaguren in plaats van 
reageren.
Toch moeten wij daar zijn. Wij zijn de politie 
en staan voor het grootste recht in Nederland: 
vrijheid van meningsuiting, vrij te zijn om te 
mogen demonstreren. Wij moeten ervoor zor-
gen dat ieders mening gehoord kan worden.
De meeste mensen lopen schouderophalend 
voorbij. Dat zie ik ook. Als deze grote groep 
mensen zich meer zou uitspreken en uit zou 
gaan leggen dat er ook andere mogelijkheden 
zijn om problemen op te lossen. Als mensen 
meer over de inhoud spreken dan over voor 
of tegen. Als wij er nou eens niet naartoe 
gaan. Zou dan het recht van de sterkste gel-
den? Lekker uit laten vechten en achteraf de 
rommel opruimen.
Nee zo werkt het niet in ons land.
We willen veilig uitgaan. We willen ons veilig 
uit kunnen spreken: ‘Voor of Tegen.’ ‘Met en 
Zonder’ zijn ook mooie woorden. Als we willen 
demonstreren. Ga dan fijn demonstreren. Wil 
je een ander geluid laten horen? Graag. Moet 
dit altijd op hetzelfde moment?
Ik zou liever wat meer betekenen in de wijk, 
de burger in nood helpen, veel voorkomende 
criminaliteit bestrijden. Maar als ik er moet 
staan, omdat men aan onze grondrechten 
komt, dan sta ik er en ik kom niet alleen.
De politie staat er per definitie neutraal in.
Fijn dat er een handboek Demonstratierecht 
geschreven is. ‘Enerzijds het besef dat de-
monstreren een grondrecht is en anderzijds 
dat een verbod en beperkingen alleen via de 
burgemeester kunnen lopen en je mag wel 
een tegendemonstratie houden maar je mag 
een demonstratie niet verstoren.’
Vind inspiratie om te demonstreren.

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

William Nijland

Soep en brood



nOv 2018

10

nIJmeeGSe WetHOuderS VOOr de KOmende VIer JAAr: WAt WILLen ZIJ VOOr u en mIJ?

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)nieuw be-
noemde wethouders over wat zij willen bereiken voor stad en wij-
ken. In dit nummer Grete Visser, wethouder voor onderwijs, wel-
zijn en zorg (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, 
GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, vanaf 31 oktober 2020 ook 
herziening WMO-stelsel) en één van de vier vrouwen in het college. 
Grete is wethouder namens D66.

‘Iedereen is verantwoordelijk 
voor zijn of haar eigen geluk’

‘De eerste twee maanden na mijn installatie als wethouder kwam er 
ontzettend veel op me af’, vertelt Grete. ‘Mijn agenda was meteen 
boordevol met heel veel verschillende onderwerpen en afspraken. Van-
af dag één ben je als nieuwe wethouder volledig in touw. In het reces 
ben ik goed uitgerust. Bij terugkomst had ik meer overzicht over alle 
verschillende taken en onderwerpen. Ik heb een afwisselende daginde-
ling en ben inmiddels al bij veel organisaties op bezoek geweest. Het is 
fijn om te merken dat je als wethouder ook daadwerkelijk invloed kan 
aanwenden.’

Grete Visser 
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Achtergrond
Grete is 54 jaar en geboren in Ede. Ze ging 
naar de hbo-v in Leusden, Utrecht, waar ze 
ook een tijd woonde. Daarna studeerde ze ge-
zondheidswetenschappen in Maastricht. Naast 
bestuurs- en adviesbanen was ze de laatste ze-
ven jaren vestigingsmanager bij woonzorgcen-
tra en verpleeghuizen, eerst bij de Orangerie 
in Dukenburg en de laatste jaren bij Boszicht 
in Brakkenstein. Sinds 1994 woont ze in de 
Wolfskuil.

d66
Grete: ‘D66 staat voor het betaalbaar houden 
van de voorzieningen. Ik was nog maar kort 
lid toen ik vrij hoog op de lijst kwam voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ik sta 
voor kansen voor iedereen. Zeker als het gaat 
om onderwijs, in een gezonde stad. Ik was als 
raadslid al actief op deze punten. Wat er in 
een stad gebeurt, zien we in feite ook in ver-
pleeghuizen of op scholen gebeuren, maar dan 
op kleinere schaal. In de basis van samenle-
ven gaat het erom dat ieder mens gebaat is bij 
liefdevolle aandacht. Daar draait het om. Aan-
dacht is gratis, zeg ik altijd.’ 

Collegeprogramma
‘In het collegeprogramma staat veel over wel-
zijn’, gaat Grete verder, ‘en over het onder-
wijs een wat kleiner stuk. In Nijmegen zijn de 
scholen verantwoordelijk voor hun onderwijs-
aanpak en veel scholen ook voor hun gebou-
wen. De samenwerking met de gemeente gaat 
vooral over passend onderwijs, voorschoolse 
educatie, leerplicht, vroegtijdig schoolverlaten 
of schoolverzuim. Ik zit met alle schoolbestu-
ren om de tafel om te bespreken hoe we sa-
men kunnen zorgen dat leerlingen in onze stad 
goed onderwijs krijgen en voor de samenwer-
king tussen basisschool, voortgezet onderwijs, 
ROC, HAN en Radboud Universiteit. Belang-
rijk is dat leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, dat ook krijgen.’

de WmO-portefeuille
Grete: ‘1 januari 2015 was er de wetswijziging, 
waarbij heel veel taken van het Rijk overge-
heveld werden naar de gemeentes. Nijmegen 
heeft daar onder leiding van wethouder Bert 
Frings heel goed op ingespeeld. De sociale 
wijkteams werken laagdrempelig, Stip is een 
succes. Die ontwikkeling kost de gemeente 
méér geld dan er in eerste instantie voor uit-
getrokken was. Het is een kwaliteitsslag, die 
op den duur geld moet opleveren. Bert Frings 
werkt hieraan tot oktober 2020. Dan komt de 
hele portefeuille naar mij toe.’

Stadsdelen en wijken
‘Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar 
eigen geluk’, gaat Grete verder. ‘Als gemeente 
moeten we de mensen wel kansen bieden om 
die te kunnen grijpen. We gaan per stadsdeel 
en wijk inventariseren wat daar nodig is. In 
elk stadsdeel is de voorzieningenvraag anders. 
Dukenburg en Lindenholt zijn aan het vergrij-
zen. In Oost wonen minder mensen met een 
andere culturele achtergrond dan in Oud-West. 
In Noord wonen nu vooral veel jonge gezin-
nen. Daar moet je de expertise in de sociale 
wijkteams op inrichten. We moeten flexibel 
inspelen op wat er in de stad gebeurt. De zorg 
en welzijn inrichten op stadsdeelniveau is een 
maatschappelijke cultuuromslag. Vergelijk het 
met het streven naar een rookvrije generatie, 
waar ik me ook sterk voor maak. Dat is ook 
zo’n maatschappelijke cultuuromslag. Wil je 
inzetten op minder gezondheidsklachten, dan 
is preventie erg belangrijk. Ook zal bijna ie-
dereen ooit mantelzorger zijn. Ook dat zal de 
gemeente moeten faciliteren. Vroeger was er 
de AWBZ. Die was voor iedereen. De WMO 
is een vangnet. Tot oktober 2020 werk ik nauw 
samen met Bert Frings. Daarna ben ik verant-
woordelijk voor de ontwikkelingen in zorg en 
welzijn.’

LHBtI-gemeenschap
Een van haar allereerste werkbezoeken als 
kersverse wethouder bracht Grete Visser aan 
het Roze Huis. Ook al als raadslid liet ze haar 
betrokkenheid met de LHBTI-gemeenschap 
blijken. Grete: ‘D66 was als partij de grond-
legger van het homohuwelijk. Ik ben er trots 
op dat ik 11 oktober op Coming Out Day sa-

men met Nijmeegse basisschoolleerlingen de 
regenboogvlag op de Stevenskerk mocht hij-
sen. Ik voel me daar ook persoonlijk bij be-
trokken. Na een huwelijk met een man - waar 
ik een prachtige dochter aan overgehouden 
heb, en hij is nog steeds een goede vriend - 
ben ik nu al tien jaar gelukkig met een vrouw.’

refugees Welcome
De woorden op een pijler van de Waalbrug 
die symbool staan voor tolerantie en verdraag-
zaamheid hebben geleid tot een confrontatie 
tussen extreemrechtse en linkse actievoerders 
in Nijmegen. Hoe kijkt de wethouder die over 
asielbeleid gaat hiertegenaan? Grete: ‘Voor de 
opvang van vluchtelingen heb ik me altijd in-
gezet. Als gemeenteraadslid en als locatiema-
nager van woonzorgcentrum Boszicht nodig-
den we daar vluchtelingen uit om een hapje te 
komen eten. Ik ben trots op Nijmegen dat we 
als stad altijd laten zien hoe gastvrij en ver-
draagzaam we zijn. Ook voor vluchtelingen. 
Een grote meerderheid in de stad is het daar 
mee eens of is tolerant. Er is echter ook een 
ander geluid. Daar is op zich niks mis mee. 
Iedereen mag zich uiten, maar men moet wel 
fatsoenlijk blijven.’

Grootste wens
‘Over vier jaar hoop ik dat er voldoende wel-
zijnsvoorzieningen zijn voor iedereen, zodat 
mensen minder gebruik hoeven te maken van 
de zorgprofessionals. Dan vind ik dat deel van 
mijn wethouderschap geslaagd.’ 

Tekst: Michiel van de Loo en Toon Kerssemakers
Foto’s: Huub Luijten

Wethouder Grete Visser
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Kronenburgerpark
Hekken
Sinds kort is er rond de dierenweide niet alleen 
een hek om de dieren bínnen te houden, maar 
ook een mooi nieuw houten hek om de dieren 
ergens búiten te houden. 
Het kruiden- en bloementuintje rond de Jacobs-
toren is ongemeen populair bij de hertjes en 
vooral de geiten. Keer op keer wisten ze het 
tuintje binnen te dringen of stonden in het gaas 
te hangen. Wederom een ravage van vertrapte 
planten. Het tuintje is een paar jaar geleden 
aangelegd om kruiden voor de dieren te kwe-
ken, (eetbare) bloemen en zo insecten aan te 
trekken en vooral bijen, die dan  weer de Kro-
nenburgerparkhoning maken.
Hoog tijd dus om de planten te beschermen.

Van tijd tot tijd laait er weer een discussie op 
over het houden van dieren in gevangenschap. 
Er zijn veel tegenargumenten. De gedachte 
om het wel te doen is onder andere educatie.
Dit is niet de plek om deze discussie te voeren. 
Wel is het leuk om kennis te nemen van een 
onlangs gedaan onderzoek door twee biolo-
gen waarin zij schrijven dat dieren die leven 
in de nabijheid van mensen veel handiger zijn 
dan dieren die in het wild leven. 
Als ze zelf geen eten hoeven te zoeken heb-
ben ze veel meer ‘vrije tijd’, zodat ze meer spe-
len met objecten en het gebruik van gereed-
schappen afkijken van de mens. 
Onze dieren hebben binnen én buiten de hek-
ken veel vrije tijd, maar dat ze nu  de gevallen 
bladeren gaan vegen, lijkt toch twijfelachtig. 

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Gerie Sandmann
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Qader Shafiq

ziensdurf
hoor de stemmen die woorden laten dansen...
dit zongen Bos en Boeijen op de buis
teevees in salons van bier en chips
voor en samen met de schoonheden
uit het land der duizend heuvelen
van lange halzen mooie ogen
voor Rwandese vrouwen
die rouwend om verlies
door soldaten met
grof geweld
verkracht
waren

hoor de stemmen die woorden laten dansen...
zo zong het duo in het land van angst en rouw
geboorteland van kunstenaar met gesloten ogen
die met verloren ziensdurf om zijn verleden rouwt
een Rwandees die in het schone rijk van
de vrije mens en vogels kranten bezorgt
in het Nijmegen van de Zevenheuvelen
viert hij het gelukzoekersdecennium
met zijn zwartgeschilderde doek
een symbool van onrecht
houdt Perez R. ons
de spiegel voor

oh, wat jammer dat zijn
wereldnegerende ogen
geen kranten meer lezen
de bladen die hij bezorgt
vertellen nu, 7 april
zijn ‘ongeloofwaardige’ verhaal
het verhaal dat hij al tien jaar vertelt
aan mensen met eigen brievenbussen
aan bomen op de wortels en aan nesten vol vogels
hoor de stemmen die woorden laten dansen
hoor ze!

aan de uitgeprocedeerde kunstenaar Perez

Uit de bundel ziensdurf van Qader Shafiq
met een voorwoord van Arnon Grunberg
Uitgeverij Kontrast
Nu in de boekhandel

Foto: Jacqueline van den Boom

Op woensdag 10 oktober is het jongerenstip bij Jimmy’s Nijmegen geopend door 
wethouder Grete Visser (wethouder onderwijs, welzijn en zorg). Bij het jongerenstip 
kunnen jongeren terecht met vragen over bijvoorbeeld uitkeringen en Duo. Maar ook 
wanneer je gewoon andere jongeren in Nijmegen wil ontmoeten of op zoek bent naar 
een nieuwe hobby, dan ben je bij het jongerenstip aan het juiste adres. Naast een fysiek 
adres aan de Van Berchenstraat 3b zijn ze ook te volgen via Snapchat en Instagram.

Al ruim voor de officiële opening is het pand aan de Van Berchenstraat al goed gevuld. 
Alles is feestelijk aangekleed. Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er is ruime 
keus uit verschillende eigengemaakte hapjes. Dan is het grote moment daar. Grete 
Visser staat voor een grote muur van brieven en formulieren en scheurt deze kapot. 
Het confettikanon gaat af en met een luide knal is het jongerenstip open. Een team met 
enthousiaste jongeren kan beginnen met het gebruiken van de eigen ervaringen om 
andere jongeren een stapje verder te helpen. Eindelijk kunnen ze het geleerde van de 
afgelopen maanden in de praktijk brengen. Zo hebben ze bijvoorbeeld in een training 
geleerd hoe ze moeten doorvragen om jongeren nog beter te helpen.

Dat een jongerenstip iets toevoegt aan dat wat er al is blijkt wel uit de verhalen: ‘Toen 
ik 18 werd kwamen er veel vragen op me af. Ik zag echt door de bomen het bos niet 
meer. Er is nu een laagdrempelige plek waar ik heen kan met al deze vragen.’ 
Ook is er bij het jongerenstip voldoende ruimte om met elkaar te spreken over 
alledaagse dingen als vriendschappen en relaties. ‘Iedereen kan hier zijn wie hij of 
zij wil zijn.’ En: ‘Ik vind het fijn om een plek te hebben waar ik mijn ervaring kan 
inzetten om anderen te helpen.’ Een 
medewerker van het jongerenstip 
vertelt: ‘Daarbij heb ik zelf weer een 
doel in mijn leven. Ik zie wel wat de 
toekomst brengt!’
 
Adres: Jongerenstip Centrum, Van 
Berchenstraat 3b. Snapchat en Insta-
gram: #jongerenstip. 

Tekst: Peter Eggen     
Foto’s: Gerie Sandmann

OPENING VAN JONGERENSTIP IN HET CENTRUM

‘We gaan knallen!’

Medewerkers van het jongerenstip tijdens de opening

Volle bak
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Het is alweer even geleden dat ik zelf stu-
deerde in Nijmegen en voor het eerst op 
kamers ging. In mijn beleving was het vin-
den van een kamer toen geen probleem. 
De huurprijzen waren redelijk en er was 
genoeg aanbod. 

Met enige nostalgie en romantiek kijk ik terug 
op mijn eigen kamerhistorie. Samen met drie 
vriendinnen heb ik anti-kraak ‘gezeten’ in de 
oude appartementen aan de Sterreschansweg. 
Daar begon mijn studentenleven in 1988. Aan 
de ene kant woonde onze schizofrene buur-
man Peter en aan de andere kant een aantal 
aanhangers van herendispuut Olifant van stu-
dentenvereniging Carolus Magnus. Never a 
dull moment, zullen we maar zeggen. Daarna 
heb ik een jaar lang opgepast op een kamer in 
de Evertsestraat in Bottendaal, van een vrien-
din die tijdelijk in Grenoble ging studeren. Via 
vriendin Caroline, die ik na al die jaren nog 
steeds tot mijn lieve vriendinnen mag rek-
enen, betrok in een kamer op de Mariënburg 
boven de toenmalige SNS-bank en Filmcen-
trum Mariënburg. Prima stekje midden in het 
centrum waar mijn liefde voor de kleine goede 
film is geboren. Waar je mee in aanraking komt 
word je mee besmet. Het plekje lijkt me nu 
wat minder ideaal om te wonen, met de twee 
grootste horecahotspots van Nijmegen, Faber 
en Toon, onder je. Na een zeer goedkope maar 
wat minder geslaagde woontijd, vanwege het 
ontbreken van vaste verwarming, aan de over-
kant van de Mariënburg, ben ik terechtgeko-
men op de idyllische St. Anthoniusplaats. Hier 
woonde ik, met dank aan de bemiddeling 
van vriendin Karin, in een ruim tweekamerap-
partement op een historische en rustige plek 
midden in het centrum van Nijmegen tussen 
de oude stadsmuren. Hier sleet ik mijn laat-
ste studiejaren, de studiefinanciering voorbij, 
voordat ik samen met mijn partner een echt 
grote mensenhuis kocht. Een appartement 
tussen Plein ’44 en Kronenburgerpark in. Hoe 
goed kun je het hebben.  

Netwerk
Als ik zo terugkijk is het hebben van een 
netwerk, ook voor het vinden van een studen-Jesse Habraken

DE NOOD IS HOOG!
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tenkamer, een groot goed. Nu woonde ik voordat ik ging studeren ook 
al in Nijmegen en sloot ik mij tijdens mijn studententijd aan bij N.S. 
Carolus Magnus. Aan netwerk dus geen gebrek. Heel anders is het als je 
18 bent, in Nuenen bij je ouders woont en sinds september aan de Rad-
boud Universiteit studeert. Pedagogische Wetenschappen wel te ver-
staan. Weinig netwerk nog dus alle hulp is welkom. Via een collega van 
mij bij Coöperatie Dela in Eindhoven, raak ik in gesprek met zoon Jesse. 
Aan zijn verhaal en het overige nieuws (tentenkampen in Groningen) te 
horen, is het nu een stuk lastiger om aan een studentenkamer te komen. 
Jesse heeft er geen probleem mee om nog bij zijn ouders te wonen, al-
leen de reistijd van twee keer twee uur (van deur tot deur) en dat vier 
keer in de week, breekt op. Aansluiten bij sport- of andere verenigingen, 
waarbij het netwerken meestal in de avonduren plaatsvindt, is vanwege 
de lange reistijd momenteel ook geen optie. Studeren in Nederland is 
blijkbaar populair. De grote hoeveelheid buitenlandse studenten drukt 
ook op de kamermarkt. 

Praktijkgericht
De reden om deze studie in Nijmegen te gaan doen is helder. De studie 
in Nijmegen is zeer praktijkgericht. Je loopt in het eerste studiejaar gelijk 
stage. In november begint de stage van Jesse op een basisschool. Ti-
jdens de stage wordt er geobserveerd of de theorie van de motorische 
ontwikkeling van kinderen overeenkomt met de praktijk. Kinderen leren 
op iedere leeftijd weer anders en het is leuk als je dat in de praktijk ter-
ugziet. De combinatie van pedagogiek en psychologie maakt de studie 
voor Jesse zo interessant. Later ouders helpen met kinderen met ge-
dragsproblemen lijkt zijn ideale baan. 

Minicollege
Gedurende het interview krijg ik op eigen verzoek een minicollege 
Pedagogiek. Grofweg zijn er vier opvoedstijlen te onderscheiden. Een 
autoritaire, autoritatieve of overbezorgde opvoedstijl. Een vierde vari-
ant is verwaarlozing. Als ik vraag hoe hij zelf is opgevoed geeft hij aan 
dat dat op autoritatieve wijze is gegaan. Het beste met je kind voor 
hebben zonder autoritair of overbezorgd te zijn. 
Hij is vrijgelaten en open minded opgevoed. 
Openstaan en accepteren van andere mensen 
en culturen was leidend in zijn jeugd. Hij vindt 
zijn ouders werelds. Dat is niet zo vreemd. Voor-
dat ze kinderen kregen zijn zijn ouders in vier 
jaar tijd de wereld rondgefietst. Hun boodschap: 
overal op de wereld zijn lieve en leuke mensen 
maar ook slechte. 

Goede ervaringen
Zijn ervaringen met Nijmegen tot nu toe zijn 
goed. Het is een leuke stad die voelt als een  
dorp. Een dorpsgevoel waar je iedereen tegen-
komt. Ook een heel mooie stad met veel oude 

gebouwen. Het heeft geen industriële uitstraling zoals Eindhoven. Ni-
jmegen is erg op studenten gericht. En het is niet vlak. De campus is 
opvallend groen met veel bomen en tegen parken aan. Tijdens de in-
tro in augustus is Jesse veel uitgeweest. Hij zou zich graag aansluiten 
bij een toneel- en of sportvereniging. Turnen en honkbal zijn zijn ding. 
Maar zonder kamer in Nijmegen is dit niet haalbaar. Om bij Stichting 
Studenten Huisvesting (SSH&) urgentie te krijgen, dient je reisduur min-
imaal twee uur van station tot station te zijn. Daar valt hij dus net buiten. 
Hij staat wel ingeschreven en je komt steeds hoger op de lijst maar dit 
gaat heel langzaam. Hij heeft al veel ondernomen om aan een kamer 
te komen. Kamernet valt ook heel veel af omdat je een jongen bent. 
Blijkbaar zijn veel verhuurders huiverig om een jongen te laten huren. 
Zijn grootste wens is een redelijke kamer in een gezellig studentenhuis 
op kleine afstand van uni of van de stad, maar het liefst allebei. Rond de 
350 euro. Een kamer bij een hospita is ook prima. Hij vindt een gemengd 
huis eigenlijk het leukst. Hij zit de hele dag al tussen de meiden namelijk. 
De studievereniging van Pedagogische Wetenschappen heeft een spe-
ciale mannencommissie die activiteiten organiseert voor en door man-
nen. Om het aantrekkelijk te houden voor de mannen (90 procent van 
de studenten is namelijk vrouw). Tijdens deze activiteiten kun je stoom 
afblazen van al het gekonkel en gekakel van de meiden. Hier kun je alles 
zeggen wat je niet durft te zeggen met vrouwen erbij. 

Nette student
Jesse is een nette student (en ik kan het weten) die het geen probleem 
vindt om gezellig een biertje te drinken maar ook om de vaat samen 
op te ruimen. Hij kan heel lekker koken (volgens hemzelf en zijn mo-
eder). Lasagne met courgette is zijn favoriet. Hij houdt van gezelligheid, 
spelletjes spelen, een praatje doen, maar vindt het ook goed om even 
alleen te zijn. Hij vindt het leuk om te sporten. Nu nog honkballen. De 
Radboud Rangers zijn natuurlijk favoriet. Wie maakt hem los?

Tekst: Manja van der Kraan     Foto: Jesse Habraken

GEZOCHT!
Kamer in Nijmegen

Huurprijs rond € 350,-

Ik ben Jesse Habraken, 18 jaar en eerstejaars student pedagogische wetenschappen. 
Ik houd van gezelligheid, sporten, vakantie, koken, spelletjes doen en lezen. Ben of 
ken jij degene die voor mij een kamer heeft, laat het vooral weten via telefoonnummer 

06 24 95 92 99 of via e-mail j.habraken2000@gmail.com.
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D
e roze olifant, vereeuw

igd bij het tappunt op het Q
uackplein

Het resultaat op de Ganzenheuvel
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Bewoners, bezoekers en ondernemers in 
de binnenstad genieten alweer een paar 
maanden van de waterkunstwerken, die 
eind augustus zijn gerealiseerd rondom de 
watertappunten. Mariken wil er zo midden 
in de herfstmaanden graag nog eens een 
artikel aan wijden.

De 21 tappunten zijn een ware blikvanger 
geworden, waarvoor we de aanjager van dit 
project, Marianna Bakker, nog eens hartelijk 
bedanken. De Tap-Art kunst maakt onderdeel 
uit van de Green Capital Challenges, die 
weer zijn voortgekomen uit de verkiezing 
van Nijmegen Green Capital of Europe. Deze 
verkiezing als groene hoofdstad van Europa 
was de kroon op alle inspanningen van vele 
Nijmegenaren, die na twee mislukte pogingen 
in 2014 en 2015, eindelijk in 2016 de titel in de 
wacht hebben gesleept. Nijmegen was hiermee 
de eerste Nederlandse stad die dit is gelukt. 
Terecht dat de staatssecretaris hier heel trots 
op was en dat ook de koning dit een bezoek 
aan onze groene stad waardig achtte. Aan het 
einde van 2018 wordt het stokje overgedragen 
aan Oslo, die zich Green Capital of Europe 
2019 mag noemen.

TAP-ART

Op de kaart
Kijkend naar alle challenges die er geweest zijn 
en er de komende maanden nog zullen komen, 
heeft Nijmegen enorm zijn best gedaan om 
de stad op de kaart te zetten. Er is aandacht 
geweest voor een tweede leven van spullen en 
een leven zonder afval. De biodiversiteit in de 
stad, waarin de insectenhotels, de stadsvogels, 
het groen en de bedreiging van alle uitheemse 
planten en dieren, die de inheemse soorten 
bedreigen, is in de spotlights komen te staan. 
Onze mobiliteit en de aandacht voor gezond 
voedsel en de link naar de zorg en voldoende 
bewegen is voor het voetlicht gebracht. 
In de laatste maanden volgt nog sociale 
duurzaamheid en co-creatie en een podium 
voor eerlijke handel: waar komt je voedsel, je 
kleding en je spul eigenlijk vandaan. Krijgen 
de producenten wel een eerlijke prijs hiervoor 
en waar wordt het van gemaakt. Kijk voor 
meer informatie op greencapitalchallenges.nl. 
Daar kunt u alle informatie op vinden over de 
voorbije en nog komende challenges.

Watertappunten
Terug naar de watertappunten. In de laatste 
week van augustus gingen de kunstenaars aan 

de slag om de tappunten met hun kunst te 
laten opvallen. Doel is om de zichtbaarheid van 
de punten te vergroten, maar ook om mensen 
te stimuleren er gebruik van te maken. Wees 
je bewust van de enorme berg plastic afval die 
het milieu bedreigt, onze oceanen vervuilt en in 
minuscule deeltjes via ons voedsel zelfs in ons 
lichaam terechtkomt. Koop niet steeds maar 
weer kleine flesjes bronwater, maar gebruik 
een navulbare fles. Nederlands drinkwater is 
van prima kwaliteit en behoort tot het lekkerste 
en beste drinkwater ter wereld.

Veel bekijks
Het maken van de kunst had veel bekijks. 
Het is nog steeds een uitdaging om alle 
punten te vinden, er zijn er 21 en op de site 
welkominnijmegen.nl kun je deze vinden onder 
bit.ly/TappuntenNijmegenKaart. Street artists 
van het collectief Verfbaar zijn met de bekende 
Remco Visser de makers van een groot deel van 
de kunstwerken. Zij hebben de muur van hotel 
Credible dit jaar ook verrijkt met een prachtige 
muurschildering van een groot hert. Dat hert 
staat voor mij nog steeds symbool voor het 
klimaat. In 2009 mocht de schrijfster van dit 
stukje als één van de vertegenwoordigers 
van de stad Nijmegen naar de Klimaattop in 
Kopenhagen. Onder het gezelschap bevond 
zich ook een gebreid groen hert, gemaakt 
door een kunstenares. Ook heeft het centrum 
ooit een winkel gehad “Het Groene Hert”. Het 
lijkt al weer eeuwen geleden, maar hert is 
nog steeds Nijmeegs dialect voor hart en het 
groene hart blijkt dus nog steeds te kloppen 
in Nijmegen. Ceciel Naalden heeft het tappunt 
bij het Arsenaal gebeiteld in Romeinse letters 
en Lisa Borsten heeft het winnend ontwerp 
van de leerlingen van het NSG, de roze olifant, 
vereeuwigd (voor 2 jaar) bij het tappunt op het 
Quackplein.

De kunstenaars wensen de lezers van Mariken 
een leuke wandeling toe langs alle kunstwerken. 
Neem vooral een navulbare fles mee en geniet 
van het gezondste drankje dat er is. Met de 
foto’s krijgt u alvast een voorproefje.

Tekst: Anneke Arzbach    
Foto’s: Gerie Sandmann en Nico van Hoorn

Het aanbrengen van de kunst op de Ganzenheuvel
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Na de Marikenweek, de kernactiviteit in 
het Marikenjaar, bleef Mariken in beeld 
o.a. middels kunst en de video´s van het 
Nimweegs Soap Theater. Mariken was in 
levende lijve present tijdens de Vierdaagse. 
Nieuwe Marikengezichten verschijnen 
zoals ook een doel is van Wij zijn Mariken 
(WZM).  Marjolein Pieks laat haar Mari-
kenrol los, maar Marikenactiviteiten gaan 
door. Een aantal mensen en organisaties 
zijn aangestoken door het vuur van Wij zijn 
Mariken en houden het Marikenvuur bran-
dend. Hoe meer Marikens en Moenens in 
de stad, hoe beter. 

Mariken Kunst Expo houdt Mariken in beeld
In mei had Marie-Louise Fransen van de 
stichting Kunstraffinaderij, en lid van het 
Wij zijn Mariken-team, een succesvolle 
expositie Kunst in de Etalage georganiseerd. 
Deze vond vooral plaats in de etalages in 
de Marikenstraat, een mooie samenwerking 
met ondernemers. Aansluitend op deze 
Kunst Expo heeft zij tot en met september 
vervolgexposities georganiseerd gekoppeld 
aan het thema Mariken. Diverse kunstenaars 
exposeerden in meerdere locaties zoals de 
Mariënburgkapel, de Stevenskerk, maar ook in 
de grote vitrine bij de ingang van het stadhuis 
aan de Marikenstraat. Het verhaal van Mariken 
van Nieumeghen met vele elementen over 

goed en kwaad, keuzes maken, over een 
jong meisje verlangend naar kennis, kunst 
en een leuk leven en de verleider, de man 
met kwade bedoelingen… het blijft inspiratie 
bieden voor kunstenaars. Ook in november 
valt er Marikenkunst te bewonderen. Verder 
is er o.a. een poëzievoorstelling door Monica 
Boschman (in Beuningen).

Mariken liet zich zien tijdens de Vierdaagse
Mariken popte in haar blauwe jurk weer in 
levende lijve op tijdens de Vierdaagse. Zij viel 
van de Sint Stevenstoren, wat zij wonderwel 
overleefde, en verwelkomde samen met 
burgemeester Bruls wandelaars tijdens de 
Vierdaagse-intocht. 
De maandag tijdens de Vierdaagseweek 
is al een aantal jaar de dag van de Val 
van Mariken. 16 juli was het zover. Oom 
Ghijsbrecht, vertolkt door Hubert Hendriks, 
o.a. van de Gebroeders van Limburg, droeg, 
met zijn prachtige sonore stem, aan de voet 
van de Stevenstoren voor uit het wagenspel 
Masscheroen. Mariken (gymdocente Manon) 
stortte vervolgens maar liefst voorover van 
de Sint Stevenstoren. In het verhaal laat 
de duivel Moenen haar van grote hoogte 
vallen, aangezien zij niet meer met hem 
verder wil. Maar ja, Mariken van Nieumeghen 
(Nimwegen) is een zogenoemd mirakelspel, 
dus wonder boven wonder overleeft zij de 

val! (Sinds 2016 helpt abseil-specialist Top 
op Hoogte dit wonder een handje.) Na de 
val sluit oom Ghijsbrecht Mariken (nu Elky 
Gerritsen) leven  d in de armen.  

Burgemeester Bruls en Mariken 
verwelkomen Vierdaagsewandelaars 
Burgemeester Bruls verwelkomde samen met 
Mariken (dit keer Lara Willems) de wandelaars 
in Nijmegen op vrijdag 20 juli. Met een 
voettocht naar Rome weet Mariken wel wat 
een eind lopen is en als ervaringsdeskundige 
biedt ze wandelaars een warm welkom. Voor 
burgemeester Bruls is iedereen welkom 
in Nijmegen. Vele mensen van zeer divers 
pluimage vanuit alle windstreken hebben van 
harte onderdak gevonden in Nijmegen.

‘Dit was het dan’, meldt Marjolein, 
vertolkster van Mariken
Negen jaar vertolkte en zong Marjolein Pieks 
Mariken en was een fantastisch promotor van 
Mariken van Nieumeghen. Op de site Wij zijn 
Mariken is begin september in een blog haar 
afscheid van de Marikenrol te lezen. Poëzie 
en kleinkunst krijgen weer voorrang. Ze 
geniet ervan als mensen beginnen te dichten 
zoals n.a.v. het Marikenpodium in Poëzie 
Centrum Nederland. Leidt dit tot bundels? In 
de organisatie en coördinatie blijft Marjolein 
actief op de achtergrond. 

MARIKENJAAR NOG NIET KLAAR
Vlnr. Marjolein piek, Miko Sloper en lara Willems, twee maal Mariken en een keer Moenen
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Ontmoetingsplaatsen
De tijd verandert en Nijmegen verandert. Het beeld van de stad 
werd enige tijd geleden nog gekenmerkt door leegstand in som-
mige doorgaande straten in het centrum. Dat is de laatste tijd wel 
anders geworden! De hoogconjunctuur (lees: welvaart) zorgt dat 
het mensen beter gaat waardoor men meer kan besteden. Win-
kels worden weer geopend zodat er in het gehele Nijmeegse cen-
trum zelfs schaarste ontstaat aan winkeloppervlak. Op de Grote 
Markt rondom het voormalige V&D pand en verder in een straal 
van zo’n 700 meter is er een keur aan zaken bijgekomen. Wat op-
valt, is dat er vooral horecazaken bijgekomen zijn. En dan vooral 
de bijbehorende terrassen. De timing kon niet beter zijn met zo’n 
bijzondere zomer. Zo ontstaan er allerlei plaatsen waar mensen 
samen komen en vaak genieten.

Er ontstaan op die wijze vele, zo niet zeer vele ontmoetingsplaat-
sen. Grote Markt, Burchtstraat, Kelfkensbos, Hertogstraat, Van 
Welderenstraat, Plein 44 en dan bergafwaarts nog Grotestraat, 
Stikke Hezelstraat, Priemstraat en Korenmarkt. Zelfs staduit-
waarts aan de Handelskade en bijbehorende Kaaisjouwerskade. 
Cafés en (petit) restaurants, koffiezaken met tuinterrassen waar-
bij je de St. Steven nog direct de uren en halve uren hoort aange-
ven. 

Het zijn nieuwe aspecten van een overigens nieuwe levensstijl. 
Iedereen is op afstand in de wereld bereikbaar. De stad is echter 
klein genoeg om je vrienden, familieleden, collega’s en kennissen 
te ontmoeten, al of niet onder vier ogen, onder het genot van een 
verse macchiato, latte of cappuccino.  Het effect versterkt zich-
zelf. Zo is er een ontmoetings-, overleg- en feestcultuur ontstaan 
die mensen weer samenbrengt rond de café- of restauranttafel. 

Er zijn voor elke smaak veel mogelijkheden. Langs de oevers van 
de Waal een prachtig gelegen terras met een geweldig uitzicht en 
in de bijbehorende Stratenmakerstoren krijg je er al die rijke cul-
tuur rondom Nijmegen ‘op niveau’ nog gratis bij ook!

Overleg en ontmoeting brengen mensen weer bij elkaar. En om 
te beginnen kunnen we het over één ding eens zijn: Nijmegen is 
een heerlijke stad. Al het andere mag u er zelf bij verzinnen.

Tekst: Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk

Wie houden Mariken in beeld? 
Het Nimweegs Soap Theater (Leo van Steijn en Evie van Heuvel) maken 
nog trouw vrijwel elke 14 dagen een video met Mariken (te vinden op 
de Facebook en site WijzijnMariken.nl). 
Doro Krol maakt niet alleen kunst met Mariken, maar organiseerde ook 
de Nijmeegse Ommetjes met Mariken. Een Kapellentocht met Mariken 
(naar een idee van Pieks) staat ook in november gepland.
Ook andere mensen houden Mariken in beeld, zoals de 
straattheaterkunstenaar Miko Sloper (vertolker van Moenen). In India 
werkt hij aan een boek over Moenen en Mariken in Antwerpen.  
Henk Braam, onafhankelijk fotograaf, zoekt naar mogelijkheden om zijn 
foto’s met Moenen in druk uit te geven.  
 
De laatste maanden van Marikenjaar 2018 zal MariannA Bakker de site 
bijwerken met mooie beelden en toelichting over de vele activiteiten 
in het Marikenjaar. Zo is de site straks een mooi verslag van het 
Marikenjaar en een naslagwerk over Mariken van Nieumeghen. Mariken 
staat als symbool van Nijmegen na 2018 nog meer op de kaart. En het 
eind is nog niet in zicht! Onderdelen uit de activiteiten van dit jaar, 
zoals de Mariken Ommegang en de Marikenweek, zijn voor herhaling 
vatbaar. De cd van Nijmeegse Marieke maakt het Marikenverhaal in 
liedjes beluisterbaar op elk moment. 
 
Meld je aan!
Wij zijn Mariken, een vrijwilligersplatform, nodigt mensen en 
organisaties uit het Marikenverhaal levend te houden. Voor de 
organisatie van de Marikenweek zoekt WZM een festivalcoördinator. 
Antwerpen moet nog worden veroverd? En die eerste druk uit 1515... 
wie haalt deze naar Nijmegen? Genoeg te doen. Meld je aan! Hoe meer 
Marikens en Moenens in de stad, hoe beter voor het levend houden 
van het verhaal.

Contactadres: info@wijzijnmariken.nl 
Houd de agenda in de gaten voor extra activiteiten op de site 
WijzijnMariken.nl of volg ons op Facebook.

Tekst: MariannA Bakker     Foto’s: Monica Boschman en MariannA Bakker

lara Willems met burgemeester Bruls tijdens intocht van de Vierdaagse 
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De bewoners van de binnenstad hebben de 
afgelopen weken allerlei informatie gekre-
gen over zaken die nog voor het einde van 
het jaar geregeld gaan worden of in elk ge-
val een aanvang nemen.

Ondergrondse containers
Ook de gemeente Nijmegen gaat ondergrond-
se containers plaatsen in de gehele binnen-
stad. Op veel locaties is dit al een feit zoals op 
de Jozefhof. Daar zijn vrijwel nooit problemen 
met het plaatsen van afval bij de containers. De 
keren dat er zakken met afval naast de contai-
ner worden geplaatst, zou komen doordat een 
container vol is of lijkt. In de praktijk worden 
daar de afvalbakken zodra deze voor de helft 
gevuld zijn, geleegd. Veel bewoners, bij wie de 
containers nog geplaatst moeten worden, vre-
zen echter wel voor overlast en zijn bovendien 

boos omdat het goede scheidingsgedrag van 
de inwoners nu beloond wordt met een ho-
gere prijs als je een zak in de container werpt. 
Het doel van de containers is minder zwervend 
huisvuil op de straten van het centrum en dus 
een netter en schoner aanzien. Hopelijk gaat 
dit allemaal lukken, want de ervaring in andere 
gemeenten leert dat er toch bewoners zijn die 
de gratis plastic afvalzak dan gaan gebruiken 
voor het restafval. Vooral in het begin zal goed 
handhaven een ‘must’ zijn.

Aanpak Waalkade
De Waalkade zou naar verwachting na de zo-
mervakantie van 2018 op de schop gaan, maar 
nu is er weer vertraging opgetreden. Het ge-
deelte tussen de Veerpoorttrappen en de Gro-
testraat krijgt gras en bomen en de Waalkade 
wordt licht aflopend. In het verlengde van de 

Veerpoorttrappen komt een verlaagd deel met 
zittrappen, waardoor een podium bij het water 
ontstaat. Dit deel loopt bij hoogwater onder. 
Op de Waalkade zijn daarnaast nog een speel-
object en een waterobject gepland. Na de her-
inrichting kan er geen doorgaand autoverkeer 
meer over de Waalkade rijden. De bus blijft 
voorlopig nog wel. De gemeenteraad zal nog 
een beslissing nemen of de bus op de Waal-
kade blijft rijden. De Waalkade blijft ook na de 
herinrichting geschikt voor evenementen. De 
bewoners waren voor een inspraakavond half 
oktober weer welkom. Daar hoorden zij over 
het vervolg. Dat was te laat om in deze Mari-
ken mee te nemen. De Vleeshouwerstraat zal 
opengaan voor de af- en aanvoer van verkeer 
van de bewoners die aan die zijde van de stad 
wonen. Grote vraag is nog hoe de verkeersaf-
wikkeling zal gaan na de afsluiting voor door-
gaand verkeer aan de Waalkade.

Aanpak Waalbrug
De Waalbrugrenovatie loopt vertraging op. 
Daarom was er geen kermis onder de brug en 
ook andere evenementen hebben de afgelo-
pen tijd niet op de Waalkade plaatsgevonden. 
Jammer voor de Kaaij ook, maar wel begrijpe-
lijk omdat planningen vaak een jaar vooruit ge-
maakt worden. Het ziet er voorlopig niet naar 
uit dat de aanvang van de werkzaamheden 
nog voor het einde van dit jaar van start gaan.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Herfstige werkzaamheden
Waalkade

lindenberghaven
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Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat 
Nijmegen door de geallieerden werd gebom-
bardeerd. Amerikaanse vliegers lieten na een 
mislukte operatie in Duitsland hun bommen 
boven de Waalstad vallen. Het stadshart 
werd compleet weggevaagd. Er vielen bijna 
achthonderd doden, duizenden raakten 
gewond. 

In het centrum is de afgelopen jaren de brand-
grens van dit bombardement met herinnerings-
plaatjes van alle slachtoffers gelegd. Een vrijwil-
ligersproject gesteund door vele Nijmegenaren. 

Het was destijds carnavalsdinsdag, een prachtige 
dag met een helblauwe lucht. 
In dit bijzondere herdenkingsjaar willen we 
extra stilstaan bij die noodlottige 22 februari in 
1944. We willen op de avond van 21 februari 
de brandgrens tot leven brengen. We willen op 
elk herinneringsplaatje met een naam van een 
slachtoffer een kwartier stilstaan bij de dromen 
van al die slachtoffers. Iedereen zag op die 21e 
nog een toekomst voor zich. We willen de hoop, 
de verwachtingen van al die mensen nog een 
keer laten zien en horen.

Herinneringsmarkeringen
Onze inzet is om op die koopavond van 21 
februari 2019 tussen 20.00 en 20.15 uur alle 
achthonderd herinneringsmarkeringen te laten 
‘bezetten’ door mensen. Op een reeks plekken 
willen we vertellers een verhaal laten vertellen 
over de slachtoffers. Wie waren het? (Op de 
site oorlogsdodenNijmegen.nl en via het boek 
De pijn die blijft van Bart Janssen zijn al vele 
verhalen terug te vinden. We beschikken ook 
over kaartjes van de brandgrens, weten precies 
waar elke markering ligt en wie waar met zijn 
naam ligt.) Maar mensen mogen ook een eigen 
invulling geven, bijvoorbeeld via een gedicht.
We willen op deze avond ook op vele plekken 
langs de route muzikanten en koren een kwartier 
buiten laten spelen en laten zingen onder afdak-
jes, vanuit cafés langs de route, vanuit winkels 
langs de route. 

Meedoen
De inzet is niet direct om een ‘event’ te creëren. 
Het is een poging om de hoop, de verhalen van 
de slachtoffers te tonen, de blije mens met een 
toekomst. Op 21 februari 1944 zag nog niemand 
de ramp van 22 februari aankomen. We vieren 
het leven deze avond.

Een brandgrens nog eenmaal vol leven
Stilstaan bij de slachtoffers met een verhaal van hoop

De brandgrens wordt op 21 februari ook verlicht 
met kaarsjes. Er lopen hardlopers door de bin-
nenstad met fakkels vanaf diverse startplekken.
Voor de zomer is al gepeild of deze herdenking 
‘kansrijk’ is. Talloze vrijwilligersorganisaties 

hebben we gesproken, we zijn langs scholen 
gegaan. De reacties waren telkens positief. 
Nu is het moment gekomen om daadwerkelijk 
‘paaltjes’ te slaan. Om de mensen, de hardlo-
pers, de vertellers en muzikanten voor de herin-
nering van het leven te vinden en te noteren. 
Doe jij mee, is de eenvoudige vraag. De eerste 
muzikanten en koren hebben zich al gemeld.
Na afloop van de herdenking op 21 februari 
zijn alle mensen welkom om in Museum Het 
Valkhof na te praten. In het museum zijn ook 
twee exposities over de oorlog, eentje over 
de kindslachtoffers in Nijmegen. Een van de 
ideeën is dat alle deelnemers en de muzikanten 
en koren daar nog samen een lied zingen.
Op 22 februari 2019 is uiteraard de herdenking 
van de pijn, bij het monument De Schommel in 
de Marikenstraat, in de Stevenskerk en op de 
kerkhoven.

Meedoen
We zijn bereid om de aanpak voor de avond van 
21 februari 2019 overal toe te lichten. 
Wie mee wil doen kan zich nu al melden, het 
liefst voor eind november. 
Bel Rob Jaspers: 06 53 67 72 85 
of mail naar robjaspers@brandgrens024.nl. 
Zie ook de site brandgrens024.nl.

Tekst: Rob Jaspers
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Hulpverlening vlak na het bombardement, Grote Markt, 22 februari 1944

De eerstehulpverlening na het bombardement 
op de hoek van de Augustijnenstraat - Grote 
Markt op 22 februari 1944
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VERGETEN VERLEDEN

Op zondag 13 oktober 1929 maakte het 
luchtschip Graf Zeppelin een rondvlucht 
boven Nederland. Het was een gigantisch 
spektakel. Overal langs de route dromden 
mensen samen om de vliegende sigaar te 
zien, zo ook in Nijmegen.

In 1895 kreeg de Duitser Ferdinand graf von 
Zeppelin een patent op een door hem ontwor-
pen ‘bestuurbare ballon’: de zeppelin. Op 2 
juli 1900 vond de eerste luchtreis plaats. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de 
Duitsers zeppelins om Londen en omstreken 
te bombarderen. Er zijn honderden missies 
geweest. Door het gas in de ‘ballon’ was een 
zeppelin erg brandbaar. De Britten hebben er 
heel wat in de fik geschoten.
Na deze oorlog ging de fabriek door met het 
verbeteren van het product. Op 18 september 
1928 maakte de 127ste zeppelin zijn eerste 
vlucht. Dit luchtschip was genoemd naar zijn 
inmiddels overleden uitvinder: Graf Zeppelin. 
In augustus 1929 vloog het rond de wereld. 
Op 10 oktober zou het een rondvlucht boven 
Nederland maken. Vanwege slecht weer werd 
dit uitgesteld. Op zondag 13 oktober 1929 was 

het zover. Om 6.52 uur vloog de Graf Zep-
pelin bij Delfzijl het Nederlandse luchtruim 
binnen. De route voerde via Groningen, Mep-
pel, Zwolle, Deventer, Apeldoorn (met een 
ererondje boven Paleis het Loo), Arnhem, ’s-
Hertogenbosch, Dordrecht, Rotterdam, Delft, 
Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en 
Utrecht naar Nijmegen. De zeppelin verliet 
om 12.50 uur bij Beek het land. De Gelderlan-
der besteedde de dag erop de eerste anderhalve 
pagina aan deze gebeurtenis. De verslagen uit 
Nijmegen staan hieronder, inclusief zetfouten.

De Gelderlander, maandag 14 oktober 1929

De Zeppelin boven Nijmegen
Rustig en statig als een groote zilvergrijze vogel....

Dof ronken de motoren.
De daken.... uitverkocht!

Een grijze morgen!.... Het weer is bijna zomersch 
geworden. Laag hangen de wolken tusschen zon en 
aarde, maar er zijn kijkgaten in van een verleidelijk 
blauw....

,,Zie je nog niks!? Zie je nog niks!?” sjilpen in de 
dakgoot de musschen.

Het haantje op den toren, dat ik vanuit mijn raam 
nog juist kan zien, draait knarsend van het oosten 
naar het westen en van het westen naar het oosten. 
Ik weet het, vanaf zijn verheven standplaats heeft 
hij een ruimer kijk op de omringende wereld dan 
wij een van allen. Maar ook hij schijnt voorloopig 
nog niets van de lang verwachte te bespeuren, want 
onrustig blijft hij ronddraaien.

De menschen, die uit de vroegmis komen, oefe-
nen zich vast in het loodrecht naar boven kijken. 
Opvallend is de elastische rekbaarheid, die op zulke 
oogenblikken in de halzen zit....

Met z’n drieën.

Mat z’n drieën zitten wij bij elkaar en wachten. 
Tusschen half twee en twee uur, zoo luiden de 
laatste berichten, zal de Zeppelin boven Nijmegen 
verschijnen. Maar grillig als het weer, waarvan zij 
zoo afhankelijk is, is de Zeppelin zelf. Ja kan nooit 
weten....

Dan ineens, het is precies vijf minuten over half 
één, de kreet: ,,Daar komt zij aan!” Met een vaartje 
stuiven wij den trap op en hijschen ons door een 
raam naar het platdak. ,,Der Dritte im Bunde” is wat 
stijf en het kost moeite hem naar buiten te trekken. 
Met één oog op de Zeppelin en één oog op z’n uit-
noodigend naar boven gestoken handen, sjorren wij 
hem met nijdige rukken eindelijk ook op het plat.

Recht voor ons nadert de ,,Graf Zeppelin”. Naar 
schatting - maar schattingen als deze zijn bedrieg-
lijk - is het luchtschip hoogsten 400 meter boven 
den grond.

Rustig en statig als een groote zilvergrijze vogel, 
glijdt zij langzaam over onze hoofden voorbij. Dof 

Zeppelin boven Nijmegen

De Zeppelin boven de Hertogstraat

Voorpagina De Gelderlander van maandag 14 
oktober 1929
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ronken de motoren. Waarschijnlijk vaart het lucht-
schip niet op volle kracht. Daarvoor haat ‘t te lang-
zaam en is er te weinig lawaai in de lucht.

Vooraan, bij den neus en duidelijk leesbaar aan 
beide zijden den naam ,,Graf Zeppelin”; wat meer 
naar het midden de nummering O-L. Z. 127. Dit is 
dus het 127ste luchtschip, dat te Friedrichshafen 
werd gebouwd!

Vreemd bengelen onderaan de vier motorgon-
dels. Zoo op ‘t oog hangen zij aan dunne draadjes, 
maar die draadjes zijn in werkelijk nog altijd zóó 
dik, dat er plaats in is, om langs een ladder vanuit 
de gondel naar het binnenste van het luchtschip te 
klauteren. De ruimte tusschen deze motorgondels 
en ‘t omhulsel is drie meter. De vijfde motorgondel 
zit meer naar achteren en in het midden, vlak onder 
de stuurvlakken. In iedere gondel is een Maybach-
motor van 550 P.K. geplaatst.

Tusschen de twee eerste motorgondels in, dui-
delijk zichtbaar, hangt de stuurgondel. De groote 
ramen aan den voorkant zijn die der stuurkamer. 
Prachtig moet vandaar het uitzicht zijn over de 
vreemde wereld, die als een film zich onder het 
luchtschip ontrolt. De steden als uit ‘n Neurnberger 
speelgoeddoos opgezet, de rivieren als dofzilveren 
linten, de gele rechte lijnen der wegen en daartus-
schen de wisselende tinten van weiden bosschen en 
bebouwde velden....

Plotseling schieten vanaf een naburig dak, broe-
derlijk samengekoppeld, twee twintig-cents bolont-
jes de hoogte in. Eronder wappert feestelijk een 
zwart-rood-gouden wimpel. De balonetjes komen 
weldra in een lageren luchtstroom terecht en drijven 
van de Zeppelin weg. Heeft men vanuit de ,,Groote 
zus” deze kleine hartelijke hulde gezien?

De daken.... uitverkocht

Het is stampvol op de daken. De menschen trok-
ken in groepjes samen en kijken en juichen. Een 
heeft zich uit pure geestdrift bovenop een schoor-
steen geheschen; een zit schrijlings op de nok van 
het dak en tuurt door een kijker naar de Zep. Uit 
zijn levendige gebaren op te maken, moet hij door 
het kijkglas heel bijzondere dingen zien. Velen, die 
geen dak hebben kunnen bereiken, hangen uit de 
vensters; soms met z’n drieën of vieren uit hetzelfde 
raam.

Op straat blijft iedereen stilstaan. De reeds gesig-
naleerde nekbeweging volgt. En men tuurt hoogere 

sferen in, tot men er spierpijn van krijgt.
Zelfs de verkeersagenten krijgen een oogenblik 

vrij-af en richten hun waakzame oogen op het lucht-
schip. Dat heeft echter larie aan alle regels voor het 
verkeer. Kalm koerst het dwars over de stad. Zach-
ter wordt het geronk der motoren. De ,,Graf Zep-
pelin” wordt kleiner en kleiner. De omtrekken ver-
vagen. Eindelijk verdwijnt het geheel....

En opnieuw klauteren wij door ‘t dakraam, nu 
naar binnen. Es war wunderbar

      
              De Zeppelin

             vanaf den Augustinustoren.

Boven op den nok....
Druk beweeg, verrekijkers, fototoestellen.
Beneden ons huisjes, straatjes, menschjes.
Rond en boven ons een nevelige, half bewolkte 

oneindigheid.
Eenige kraaien zwerken om ons heen, krassend 

tegen hun rustverstoorders.
Er wordt weinig gesproken, allen zijn in span-

ning. De klok van de groote toren wijst kwart over 
twaalf.

Vijf voor half een.
Half een.
,,Daar is-ie!”
Allen kijken, allen spannen hun oogen in, allen.... 

zien niets.
,,Ik zie hem duidelijk! Hij komt recht op ons 

aan!” klinkt dezelfde stem.
Wij kijken en turen en ja, heel in de verte, opdui-

kend uit een nevelig waas zien we een klein glim-
mend zilveren dubbeltje, de kop van het luchtschip 
moet je steeds in het oog houden,, anders raak je het 

‘De Zeppelin boven de Waal. - Op den voorgrond de St. Stevenstoren.’ (Foto: Jan Brinkhoff)

Zeppelin boven kerk Keizer Karelplein
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weer kwijt. De Graf Zeppelin! Hetzelfde luchtschip 
dat de wereld om vloog, oceanen overstak, vloog 
over landen en volken, steppen en toendra’s. Een 
eigenaardige ontroering komt over je....

Grooter en grooter wordt hij, steeds met de kop 
recht op onze toren aan. Tergend langzaam schijnt 
hij naderbij te komen. Na tien minuten lijkt hij nog 
niet opgeschoten. Maar dan komt er schot in. Hij 
zwenkt een weinig en schiet nu vooruit; we hooren 
al een gezoem, dat langzamerhand aanzwelt tot een 
machtig geronk, hij komt vlak boven ons! sluiters 
knippen, de eene plaat na de andere wordt gebruikt, 
we worden enthousiast, we zwaaien, schreeuwen!.... 
Maar geen teeken van leven. De Zeppelin schijnt 
uitgestorven! Het geeft even een teleurstelling.... 
Nijmegen wordt vlug gepasseerd. Bij de minste 
zwenking hoopen we nog dat hij zal gaan draaien, 
dat hij nog even terugkomt. Maar neen, ijdele hoop.

We zien hem door een wolk heensnijden, verder 
en verder vliegen in de richting van Venlo.

Met de kijker volgen wij hem; een kwartier lang.
Dan wordt hij vager en vager, kleiner kleiner en 

lost zich op in den nevel....

Even willen we nog van het zeldzaam uitzicht ge-
nieten. Met de kijker zoeken we de horizon af. Plot-
seling verschijnt in de lens een vliegtuig, nog een en 
nog een. Boven Arnhem vliegen ze en verdwijnen 
langs den Rijn in e richting van Wageningen. Ze-
ker Fokkers van Schiphol om de Graf Zeppelin nog 
even op te zoeken.

Arme passagiers!

Dan volgen verslagen uit andere steden. Hier-
na komt de krant terug op Nijmegen.

Boven Nijmegen.

Even voor half één werd de Zeppelin in Nijme-
gen zichtbaar. Hiervoor gaven wij reeds onze in-
drukken van de vlucht over onze stad weer.

Van Nijmegen af zette het luchtschip ,,Graf Zep-
pelin” regelrecht in Oostelijke richting koers naar 
Duitschland. Te 12.50 uur passeerde de ,,Graf Zep-
pelin” nabij Beek de grens en verdween nagestaard 
door de laatste inwoners van Nederland, die gis-
teren het luchtschip mochten aanschouwen, in de 
richting van Kleef. Het bezoek aan Nederland van 
de ,,Graf Zeppelin” behoort tot het verleden.

eD tocht boven Nederland heeft precies 6 uur en 
10 minuten geduurd.

Hierna volgen een beschrijving van de terug-
reis en enkele ervaringen van de passagiers. 
Er gingen 29 passagiers mee: vijf Duitsers, 

een Mexicaan, een Zwitser en 22 Nederlan-
ders. Die 22 worden met naam en woonplaats 
vermeld. Geen Nijmegernaren. Een ,,jonge 
Hollander” wilde als ,,blinde passagier” mee, 
maar werd op tijd ontdekt.

De zeppelin was nog steeds brandgevaarlijk. 
Het grootste ooit gebouwde exemplaar, de  
Hindenburg (nummer 129), verongelukte op 6 
mei 1937 bij Lakehurst, New Jersey, USA. Het 
vloog in brand en stortte neer. Van de 97 in-
zittenden vonden 35 de dood. Ook een grond-
werker overleed. Het was de nekslag voor het 
fenomeen zeppelin. De Graf Zeppelin is in mei 
1940 gesloopt.

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

Graf Zeppelin in los Angeles, 26 augustus 1929

Graf Zeppelin in Friedrichshafen, zijn thuishaven

Bezoekers, passagiers en personeel bij de Graf Zeppelin
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VROEGER EN NU

1902 2018

Ze heten hetzelfde, maar ze zijn het niet: Augustijnenstraat. Je zou denken 
dat de oude Augustijnenstraat eeuwen oud was, maar dat was niet zo. Pas 
in 1883 werd besloten de straat aan te leggen. Ze liep van de Houtstraat 
naar de Stikke Hezelstraat. Vóór die tijd lag er een gasje. Sinds 1674 
hadden de paters Augustijnen hier een kerk. De straat werd naar hen 
vernoemd. Er kwam een nieuwe kerk, ontworpen door Pierre Cuypers, 
de architect van onder meer het Rijksmuseum en het centraal station in 
Amsterdam. De kerk verrees tussen 1884 en 1886 en lag aan de westzijde 
van de straat. 
Het bombardement van 22 februari 1944 vernietigde ook de 
Augustijnenstraat en -kerk. Herstel van de smalle straat wilden de au-
toriteiten niet. Het stedenbouwkundig plan voor het vernielde centrum 
voorzag in brede straten, perfect geschikt voor de opkomende automobiel. 
De nieuwe Augustijnenstraat kwam iets oostelijker te liggen en verbond 
voortaan het eveneens nieuwe Plein 1944 met de Grote Markt. De kerk 
werd niet herbouwd. De nieuwe straat is een van de beste voorbeelden 
van de in de jaren 50  herbouwde binnenstad. De entree onderaan ziet er 
tegenwoordig erg rommelig uit, zoals de foto uit 2018 laat zien.

Tekst: René van Berlo     Met dank aan: Rob Essers 
Foto 1902: collectie Regionaal Archief Nijmegen     Foto 2018: Gerie Sandmann

AUGUSTIJNENSTRAAT

ZATERDAG 10 NOVEMBER 1883
‘Besloten een straat te maken, van de Boven- (Stikke-) Hezelstraat naar de Houtstraat en Bloemerstraat. Van het bestuur der R.K. Augustijnenkerk 
werden daartoe voor ƒ 71.000 drie perceelen aangekocht, n.l. een huis aan de Hezelstraat, een aan de Houtstraat en de bestaande Augustijnenkerk 
met pastorie. Een nieuwe kerk zou aan de W. zijde dier aan te leggen straat verrijzen.’ (Van Schevichaven 1901)
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

OUDEREN SAMEN ACTIEF
Om de week organiseren we in buurtcentrum ’t 
Oude Weeshuis, papengas 8 in Nijmegen, leuke 
activiteiten voor ouderen. 
10 oktober zijn we begonnen met het opvullen 
van pompoenen. Een leuke creatieve activiteit 
die bij iedereen goed ontvangen werd. De pom-
poensoep aan het einde van de workshop viel 
ook in goede aarde.  

10 oktober stond in het teken van de Kinderboe-
kenweek. 8 kinderen van groep 7 van basisschool 
Petrus Canisius hebben voorgelezen uit leesboe-
ken van toen en nu. Het was verrassend hoe her-
kenbaar sommige boeken waren voor de ouderen. 
Daarna hebben de kinderen laten zien hoe je heel 
eenvoudig een mooie boekenlegger kunt maken. 
Na het nodige vouwen en intekenen heeft iedereen 
een prachtexemplaar mee naar huis genomen

Burendag 2018
21 en 22 september was het weer de landelijke 
burendag van het Oranjefonds. Hier doen wij met 
Stichting Benedenstad Nijmegen al vele jaren aan 
mee. Helaas was het 21 september heel slecht 
weer, veel regen. Met onze vaste vrijwilligers had-
den we bedacht om het boomschors in de tuin aan 
te vullen. Omdat in de oude laag heel veel onkruid 
groeit was het plan om eerst antiworteldoek aan 
te brengen. Een behoorlijke klus waar droog weer 
toch echt wenselijk bij is. Op burendag hebben we 
gezellig koffie gedronken met een aantal buurtbe-
woners. De klus hebben we een aantal dagen la-
ter alsnog geklaard, toen het zonnetje er lekker bij 
scheen. Met dank aan de vrijwilligers die hier hard 
aan gewerkt hebben.

Tekst: Els Stouthamer 
Foto’s: Els Stouthamer en Theo van Zwam

Programma tot eind december

24 oktober: 
Koffiekoppen beschilderen en daarna het koffiespel 
spelen. Dit doen de ouderen samen met een groep 
kinderen van de Petrus Canisiusschool.

7 november:
Uitstapje. We verklappen nog niet waar we naartoe 
gaan. Maar het is alvast een kleine vooruitblik op de 
naderende feestdagen. Ook zal deze ochtend in het 
teken van de inwendige mens staan.

21 november:
Wie raadt de bekendste duo’s van de tv? We gaan 
een leuke quiz spelen. Op een groot scherm vertonen 
we fragmenten en daarnaast gaan de kinderen van de 
Petrus Canisiusschool iets uitbeelden. Wie de meeste 
goede antwoorden heeft krijgt een leuk prijsje.

12 december:
Kerststukje maken. Ook hier zullen de kinderen van 
de Petrus Canisiusschool waarschijnlijk bij aanwezig 
zijn. De definitieve invulling van dit programma is nog 
niet helemaal bekend, maar het gaat vast en zeker 
weer leuk worden.

19 december:
Feestelijk uitje. Hier gaan we nog niets over verklap-
pen!

Wilt u zich, na het lezen van al deze leuke activitei-
ten, ook opgeven voor een of meerdere keren? De 
inschrijflijst ligt voor elke workshop in het buurtcen-
trum. U kunt zich per keer opgeven. De eigen bijdra-
ge is per keer 5 euro per persoon. Voor verdere infor-
matie kunt u bellen met Els Stouthamer van Stichting 
Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89. Kijk ook eens 
op onze Facebookpagina: 
stichtingbenedenstadnijmegen of op onze website:  
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

pompoenworkshop Burendag
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Ronald Giphart

JE BENT WAT JE LEEST
De hele maand november draait het in de 
Bibliotheek Gelderland Zuid om voeding, 
het thema van de landelijke Nederland 
Leest-campagne. 

Schrijver en ‘wandelende culinaire encyclope-
die’ Ronald Giphart is op 7 november te gast 
in Bibliotheek De Mariënburg. Op 12 novem-
ber neemt Linette Mak je in de bieb mee op 
haar ontdekkingsreis naar de relatie tussen 
eten en seks. 
De hele maand november mag iedere bezoe-
ker, ook als niet-lid van de bieb, het gratis 
geschenkboek Je bent wat je leest ophalen in 
de bibliotheek. Dit boek bevat bijdragen over 
voeding van vijf specialisten: Rosanne Hertz-
berger, Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte 
Kleyn en Marion Pauw. De ambassadeur van 
Nederland Leest, Ronald Giphart, schreef het 
voorwoord. Hij is op 7 november van 20.00 
tot 22.00 uur te gast in Bibliotheek De Mari-
enburg om te vertellen over zijn passie voor 
lekker eten. Dit jaar verscheen zijn boek Sma-
kelijk! met de lekkerste stukken over zijn fa-
voriete gerechten. 
Naast het strelen van je smaakpapillen zouden 
sommige etenswaren goed zijn voor je seksu-
ele gezondheid. Verhogen oesters en asperges 
echt je libido? Initiatiefnemer van De Wilde 
Boerin, Linette Mak, neemt je mee in haar 
ontdekkingsreis naar de relatie tussen eten en 
seks. Van afterdinnerdip naar afterdinnerwip? 
Laat je informeren en vooral inspireren op 
deze avond.

Tekst: Susan Bink     Foto: Marc Deurloo

Oktober was de maand van het ritueel dat wij 
waarschijnlijk voorlopig voor de allerlaatste 
keer doorstonden: het begin van de wintertijd. 
In het holst van de nacht werden de klokken 
een uur achteruit gezet. Door deze bedachte 
ingreep uit de jaren 70 in voorjaar en herfst is 
het langer licht gedurende zomerse avonden, 
en later licht op zomerse ochtenden als we 
toch slapen. Het veranderen van de tijd heeft 
een mysterieuze kant zo langzamerhand 
omdat het tegenwoordig vaag is waartoe het 
dient en hoe het werkt. Er zijn mensen die 
dankbaar zijn dat het eerder licht is, zodat ze 
niet in het donker hoeven op te staan. Velen 
twijfelen elke keer opnieuw of ze de klok-
ken vooruit of achteruit moeten zetten. Voor 
die hardnekkige gevallen helpt het fraaie 
Engelse ezelsbruggetje: Spring Forward, 
Fall Backward. Anders gezegd: de wintertijd 
is de ‘echte’ tijd, de zomertijd is de tijd die 
ontstaat door het bij afspraak verzetten van 
de klokken.In het Engels heet dit gebeuren 
daylight saving, daglichtbesparing. Dat is een 
merkwaardige formulering die suggereert dat 
daglicht schaars is. Daglicht op aarde is op 
elke lengte- en breedtegraad precies te bere-
kenen. Daar valt niets aan te besparen, wel 
aan de energie die nodig is om ons leven zo 
in te delen als we wensen. Het verschuiven 
van de klokwijzers is alleen zinvol op hogere 
breedtegraden, want dichter bij de evenaar 
zijn de verschillen tussen de seizoenen te 
klein of zelfs afwezig. De energie die we van-
af de jaren 70 met de vernieuwde tijdsinstel-
ling hebben bespaard, heeft niet veel daling 
teweeggebracht van de CO2-uitstoot, vandaar 
de hernieuwde discussie om het ritueel af 
te schaffen. Het besparen van energie door 

meer gebruik van daglicht was toen populair 
en kwam voort uit de oliecrisis, met op de 
achtergrond de groeiende bezorgdheid over 
de schaarste aan fossiele brandstoffen. Als 
we niet onnodig de lampen aansteken, spa-
ren we, zo was de simplistische gedachte.
De uiteindelijke winst van zomertijd is on-
duidelijk. In de zomer kunnen we ’s avonds 
langer op een terrasje zitten is natuurlijk 
geen criterium. De energiebesparing is 
miniem zeker na de invoering van de warm-
telampen. De inmiddels warmere zomer en 
het langduriger gebruik van de airco door 
flexibeler werktijden en kantooropenings-
uren kunnen zelfs een criterium zijn om de 
klok in de zomer een uur achteruit te zetten. 
Nog steeds moeten talloze apparaten hand-
matig worden aangepast, met alle fouten en 
vertragingen van dien. Heel veel mensen 
en dieren krijgen tijdelijk last van verstoorde 
slaappatronen. Zo zijn er nog wel enkele 
voor- en nadelen op te noemen en dan ook 
nog per land verschillend.
Kortom, de komende winter kunnen we ge-
nieten van een levendige, wellicht Babyloni-
sche spraakverwarring op Europees niveau. 
Hopelijk komen ze er onderling uit. Geen 
referendum alstublieft. Uren zijn bedacht 
door mensen, die hun evenwicht zoeken ten 
opzichte van de natuurlijke ritmes van de 
planeet en de kosmische tijd van het heelal. 
De komende wintertijd is in dit opzicht voor 
de biologische klok het beste. Geniet hier 
dus maar van de komende herfst en laat de 
depressies buiten de deur. In april praten we 
verder.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Zomertijd… Wintertijd… Herfst…
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Sinds januari dit jaar zijn er in de dans-
studio in Bottelstraat twee groepen dames 
die iedere week goed bewegen. We heb-
ben een muzikale inleiding, waarbij diverse 
spieren aan bod komen: door kracht, co-
ordinatie en souplesse. Daarna gaan we 
een dans aanleren, waarbij ons geheugen 
getraind wordt. Door afwisseling van di-
verse soorten muziek - jazz, latin, rock and 
roll - is het nooit saai. Als we drie kwartier 
lekker gewerkt hebben drinken we samen 
een kopje koffie of thee.
Onze beide groepen kunnen wel wat ver-

De Nijmeegse schrijver Frank Antonie van 
Alphen is op zoek naar filmmateriaal voor 
een documentaire over de kaaisjouwers. 
Historische beelden vooral. Ook zoekt hij 
voor interviews mensen die wat kunnen ver-
tellen over deze losarbeiders. 

Hij is op zoek naar bewegend beeld uit het in-
terbellum en van kort na de Tweede Wereld-
oorlog. Niet alleen van de kaaisjouwers uit de 
Karelstad. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw bestond er bijvoorbeeld een vaarver-
binding tussen de Nijmeegse Waalkade en de 
Rotterdamse Boompjes, het waterfront waar 
ook sjouwers werkzaam waren. Een Waal-
stadrederij als De Nijmeegse Boot verzorgde 
ondermeer een vaste route naar en van Rotter-
dam. Nadat koningin Wilhelmina in 1936 de 
Waalbrug opende veranderde het turbulente 
leven van handel en verladen op de Nijmeegse 
kade voorgoed. Want goederen werden vanaf 
toen over de weg en per spoor vervoerd. De 
Kaaisjouwers verloren hun werk. De aan het 
scheepvaartverkeer verbonden economie van 

Save the date!
Het grootste 
vrijwilligersfeest 
van Nijmegen
De voorbereidingen voor het lokaal 
Compliment zijn in volle gang. Het 
lokaal Compliment wordt dit jaar 
georganiseerd op zaterdagavond 8 
december, in De lindenberg. 

Vrijwilligers maken het verschil voor 
burgerinitiatieven, sport-, zang- en 
toneelverenigingen, stadstuinen, 
zorginstellingen, buurtbussen en allerlei 
andere organisaties. Al die inzet en dat 
enthousiasme worden gewaardeerd! Of 
je nu één keer per jaar een handje helpt 
op de basisschool, of je wekelijks inzet 
voor je sportclub: iedereen die wel eens 
vrijwilligerswerk doet in Nijmegen, is 
welkom op het Lokaal Compliment. 

Maak je klaar voor een avond vol 
spektakel. Het wordt nog verrassender 
dan andere jaren, met een vleugje 
magie, een vette bingo, een snufje 
wetenschap en veel muziek. 

Een paar hoogtepunten:
• Een waanzinnige Mind Illusie Show 
van Jochem Nooyen. Laat je verfrissen 
met verwondering!
• Een zinderende Top-2000 bingo. Kom 
maar op met je muziekkennis, en win 
toffe prijzen!
• College in de Steigerzaal. Een half 
uurtje met gespitste oren op het puntje 
van je stoel...
• Lekkere muziek. Let's dance! 

Verspreid dit bericht ook in uw eigen 
organisatie. Vertel het verder en vraag 
andere vrijwilligers mee.
Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl

Zaterdag 8 december 2018
19.30 tot 23.00 uur
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 
Nijmegen

Entree: gratis

Tekst: Judith Mulder

sterking gebruiken. Bent u op zoek naar 
een beweegvorm waarbij u niet de grond 
op hoeft en houdt u van muziek? Dan bent 
u bij ons van harte welkom. U mag twee 
keer gewoon meedoen.
Waar: De Studio, Bottelstraat 8
Wanneer: dinsdag van 9.00 tot 10.00 of 
van 10.00 tot 11.00 uur.

Dans fit. We hopen u snel te ontmoeten.

Info: Elly van Alphen: 06 25 76 30 30
E-mail: e.van.alphen@nijmegen.nl

Beweeg! Doe mee met Dans fit!
Een sport- en beweegactiviteit voor senioren

Kaaisjouwers worden verfilmd
de Benedenstad viel stil. En het was al zo’n 
armoedige boel in de Onderstad.

Nu zijn het vooral passagiersschepen die aan 
de Waalkade afmeren. De meeste vrachtsche-
pen varen tegenwoordig Nijmegen voorbij. 
De Waalkade is geen handelskade meer. Wel 
is Van Alphen op zoek naar filmbeelden uit 
die tijd. Toen er nog riviervissers zeilden en 
op schepen kolen werden geschept om vooruit 
te kunnen komen. Panorama’s uit een periode 
dat het bij Nijmegen een gewemel van jewel-
ste was op kade en Waal, en de armoedige 
Benedenstad bevolkt werd door sjouwers, sle-
pers en sjacheraars. Met de documentaire wil 
Frank Antonie de sjouwers die niet meer zijn 
toch voort laten bestaan. Dus bent u in bezit 
van filmmateriaal of heeft u herinneringen 
aan de Kaaisjouwers en wilt u daar iets over 
vertellen? Bezoek dan de website en stuur een 
mail: www.dekaaisjouwers.nl.

Tekst: Frank Antonie van Alphen
Foto: Wilhelm Ivens, collectie Regionaal Archief Nijmegen

Het laden en lossen aan de waal met op de achtergrond de pont, 1900
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 20 november om 14.00 uur

Thema:  Het Valkhof en de Oranjes
Spreker:  Maarten-Jan Dongelmans,
 stadshistoricus 
Locatie:  ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of  
 thee in de pauze

De Valkhofburcht heeft eeuwenlang de 
Nijmeegse skyline bepaald. Een prachtig 
gebouw uit tufsteen met in het midden de 
reuzentoren, de Donjon, die inmiddels op 
de nominatie staat herbouwd te worden. De 
Nijmeegse historicus en redactiemedewerker 
van De Gelderlander, Maarten-Jan Dongel-
mans, vertelt over de geschiedenis van dit 
markante gebouw dat stamt uit de tijd van Ka-
rel de Grote en Frederik Barbarossa en gaat 
in op de relatie tussen de burchtbewoners en 
de Nijmeegse bevolking.

Dinsdag 18 december om 14.00 uur

Thema:  Kerst door Verteltheater Netty 
 Gebbing, zang Dorien Langenkamp,
 muziek Johan Joosten
Locatie:  ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of  
 thee in de pauze

Voor de pauze een kerstverhaal door Vertel-
theater Netty Gebbing. Net als Sinterklaas 
is Kerstmis bij uitstek een feest van geven 
en ontvangen. Als je iemand van wie je veel 
houdt een mooi geschenk geeft, kun je daar 
erg blij van worden. Als je iets geeft, krijg je er 
vaak iets voor terug. Het verhaal van de gulle 
boom werd geschreven door Shel Silverstein. 
Een jongetje speelt iedere dag bij de boom. 
De boom geeft hem alles wat hij nodig heeft: 
takken om in te klimmen of om hutten in te 
bouwen, appels om te eten, schaduw als het 
warm is, ga zo maar door.
De boom geeft met plezier. Voor hem is het 
voldoende als hij het kind ziet stralen. Maar 
de jongen groeit op…
Na de pauze ¨De Waalzaal zingt¨, sfeervolle 
kerstliederen onder de enthousiaste leiding 
van Dorien Langenkamp met Johan Joosten 
als begeleider op de accordeon. 
Aansluitend drinken we een glas glühwein.

advertentie

locoburgemeester Noël Vergunst speldt de Waalbrugspeld op het colbert van Twan Niesten

Zilveren Waalbrugspeld voor Twan Niesten 
Twan Niesten heeft op 12 oktober de Zil-
veren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn 
jarenlange verdiensten voor onder andere 
de Benedenstad. De speld werd uitgereikt 
door locoburgemeester Noël Vergunst.

Niesten is pionier en idealist, wijkopbouwwer-
ker en verbinder, meldt de gemeente. ‘Naast 
zijn werk als fysiotherapeut vanuit gezond-
heidscentrum ’t Weeshuis, streefde hij naar 
wijkgerichte zorg: dicht in de omgeving van de 
patiënt en gericht op zelfzorg en samenzorg.
Hij ondersteunde de patiëntenvereniging, was 
jarenlang voorzitter van het wijkwelzijnsover-
leg en was contactpersoon van buurthuis en 

buurtcomité. Ook hielp hij informatiebijeen-
komsten te organiseren voor wijkbewoners 
om elkaar beter te leren kennen, te verbinden 
en te ontdekken dat de wijk vele mogelijkhe-
den kent!’
De gemeente beschrijft nog meer verdiensten 
van Niesten. Het rapport sluit af met: ‘Zijn 
bijdrage aan meer samenhang en verbinding 
in de wijk is groot. Een man met hart voor de 
wijk en haar bewoners. Altijd vriendelijk en 
geïnteresseerd, tactvol en benaderbaar. Zijn 
enthousiasme werkt aanstekelijk. Zijn inzet 
heeft velen geholpen om te blijven doorgaan.’

Tekst: René van Berlo     Foto: Gerie Sandmann
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advertentie

Opgroeien in 
het centrum
Veel kinderen die wonen in de bin-
nenstad hebben al een plekje ge-
kregen in deze rubriek. Onderge-
tekende had deze maand ook een 
kindje gevraagd, maar dit is niet 
doorgegaan. Om deze populaire 
rubriek toch een vervolg te geven, 
plaatsen wij deze oproep in Ma-
riken. Alle kinderen die het leuk 
vinden om ook eens een podium 
te krijgen in deze wijkkrant kunnen 
zich aanmelden per mail op 
info@marikenmagazine.nl.

Anneke Arzbach Wandelaars uit Nijmegen-Centrum/Benedenstad liepen in het kader van de Nationale Diabetes 
Challenge naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. In het volgende nummer een uitgebreid verslag
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MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mr. Jack’s

 

 

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

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

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om 
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor 
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van 
Nijmegen. 

Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens 
op onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze 
jaarlijkse Vrienden-van-Marikenborrel.

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt 
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de 
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.

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

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? 
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

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



kermis Foto’s: gerie sandmann

Foto’s uit 
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