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Opgroeien in
Nijmegen-Centrum

Voor het kerstnummer duiken uw vaste fotograaf
en reporter van deze rubriek de Priemstraat in. Op
nummer 45 ontmoeten we daar moeder Vanessa
Kersten-Peppinck met haar twee oogappeltjes en
de kater Beer. Na onze oproep om kandidaatjes
te werven voor deze rubriek werden we spontaan
gemaild om de twee te vereeuwigen in Mariken.
We stellen dus aan u voor: Annabel en Simon Kersten.
Waar zijn jullie geboren?
Annabel en Simon: Allebei hebben zij het
levenslicht gezien in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen. Voor eerstgeborene Annabel ging het
voor haar en voor mama niet volgens het boekje,
maar gelukkig is het helemaal goedgekomen.
Broertje Simon kwam dus wat later, maar het
leeftijdsverschil van ruim drie jaar staat niet in de
weg dat beiden heel veel met elkaar spelen. Mama
Vanessa is in het Canisiusziekenhuis geboren
en papa Michel in een woonhuis aan de Sint
Annastraat. Alle vier dus echte ‘Nimwegenaren’.
oe vinden jullie het om te wonen in NijmegenH
Centrum?
Annabel en Simon: Annabel vindt het vooral heerlijk
dat er veel speeltuintjes zijn. Papa maakt grote
wandelingen met zijn kroost naar de speeltuintjes
aan de Vinkegas, de Nonnenplaats en het
Kronenburgerpark. Ook het Valkhof wordt door
Annabel genoemd. Favoriet is een bezoek aan
de bieb. De bibliotheek herbergt een geweldige
kinderafdeling, waar je tegenwoordig ook interactieve
dingen kan doen. De kinderen noemen het
grondvoetbal. Natuurlijk kun je er ook kinderboeken
en cd’s en leerspeelgoed lenen. Mama maakt met de
twee zodra het kan veel uitstapjes. Beide ouders zijn
er voor de kinderen en doen het helemaal ‘samen’.

Simon (3) en Annabel (6)
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Met wie wonen jullie in huis?
Annabel en Simon: Met mama Vanessa en papa
Michel, die zelf al elf jaar aan de Priemstraat
wonen. De kater Beer is er ook al acht jaar bij en
een waar familielid. Als binnen-kater waakt hij zelfs
over de kinderen. Zodra zij vast slapen komt hij
naar de woonkamer. Voor de ouders het sein, dat
de kinderen rustig slapen. Annabel is zes en Simon

drie. Zij maakten het gezin compleet. Het huis waarin zij wonen kijkt aan de
achterzijde uit op de Vinkegas. De voorzijde is aan de drukke Priemstraat.
Het verkeer gaat op en af deze straat, maar toch valt het geluid mee. Ook
van het uitgaansleven wordt weinig gemerkt. Kortom, wonen in de stad is
best relaxed. Mama heeft zelf een tijd in het stadje Grave gewoond, maar
eigenlijk voelt het centrum en dan de directe woonomgeving ook aan als een
klein dorpje, waar iedereen elkaar kent. Het ‘naoberschap’ is echt wel van
toepassing in dit deel van het centrum.

Op welke school zitten jullie?
Annabel en Simon: Annabel zit in groep 3 van de Michiel de Ruyterschool bij
juffrouw Femke en juffrouw Christine. Simon zit op de peuterspeelzaal aan
de Kronenburgersingel ‘De Kroon’. Hij heeft maar liefst drie juffrouwen, te
weten Larissa, Ineke en Carlijn. Simon weet feilloos mee te delen dat juffrouw
Larissa onlangs een tweeling heeft gekregen. Op maandag en dinsdag gaat
Simon naar zijn gastouder Maria. Hij brengt ook nog een dagje door bij opa
Jean en oma Evelyne. Heerlijk als je weet dat de kinderen het fijn hebben,
want Annabel gaat graag naar school, houdt van schrijven, lezen en sporten.
Simon weet zijn adresjes ook te waarderen.
	 Jullie zijn met z’n tweetjes. Hoe vinden jullie dat?
Annabel en Simon: Moeder Vanessa beaamt dat de twee dol zijn op elkaar
als Annabel zegt: ‘Leuk!’ Ze spelen heel lief met elkaar en gaan elk weekend
bij elkaar logeren op hun slaapkamertjes. De ene week legt Annabel
haar matrasje bij broerlief. Het andere weekend andersom. Dat onder het
waakzaam oog van Beer natuurlijk. Annabel leest dan haar broertje voor.
Ze hebben allebei ontelbare knuffels die uw reporters moeten bewonderen.
De slaapkamer van Annabel is op de begane grond, die van Simon een
verdieping hoger.
	 Wat zijn jullie hobby’s?
Annabel en Simon: Annabel houdt van tekenen, maar ook van knutselen,
kleuren, steentjes plakken et cetera. Eén keer per maand gaat zij ook
paardrijden, het zogenaamde kleuterrijden. Dit doet zij bij Veerkracht en is
een goede voorbereiding op het paardrijden voor oudere kinderen. Annabel is
samen met haar ouders een sport aan het uitzoeken. De keus is gevallen op
hockey bij Union. Zij heeft ook al haar zwemdiploma’s A en B behaald. Simon
zit bij Fudochi aan de Tweede Oude Heselaan. Hier wordt stoeigym gegeven
voor kinderen van drie en vier jaar. Een heerlijke manier om je ei kwijt te
kunnen. Simon zegt dan ook overtuigd dat je er mag duwen en klimmen.
	 Heb jullie ook vrienden en vriendinnetjes?
Annabel en Simon: Annabel noemt Loïs, Saar en Shania, maar ook haar
nichtjes Guusje en Sarah, die zij elke woensdag ziet bij opa Jean en
oma Evelyne. Simon noemt vriend Tymon, Luka en Floran. Met mama
Vanessa worden ook opa Harry en oma Jacky genoemd, die oma en
opa Kippie worden genoemd omdat zij kippen hebben. De kinderen zijn
gezegend met vier grootouders en nog een overgrootmoeder oma Flatje,

die hen vingerbreien leert. Hun andere overgrootmoeder oma Stokkie uit
de Smidstraat is drie jaar gelden overleden, maar Annabel heeft haar nog
meegemaakt.
	 Waar worden jullie heel blij van?
Annabel en Simon: Annabel antwoordt spontaan: ‘Van cadeautjes.’ Maar ze
wist niet zo goed wat ze voor Sinterklaas moest vragen, want eigenlijk vond
ze dat ze alles wel had. Waar ze ook heel erg blij van wordt zijn muziek en
dansen. Simon weet het wel: hij houdt van zijn auto’s. Hij wordt blij van het
spelen met zijn dino’s en de tandeloze draak van ‘Hoe tem ik een draak’.
We moeten zijn auto’s en de draak bewonderen. Vooral de draak spuugt
spectaculair vuur.
	 Wat is jullie favoriete vakantieland?
Annabel en Simon: We gaan veel naar Zeeland, naar het huisje van opa en
oma, maar ook naar campings in Frankrijk in een stacaravan. Mama vult
aan dat het nu nog vaak een vaste camping is en dan een keer wisselen
gedurende de vakantie. Later gaan ze wellicht trekken.
 Als je veel geld had, wat zou je daarmee willen doen?
Annabel: Haar antwoord is dat ze al alles heeft en het verder niet weet. Een
tevreden meisje.
	 Wat is jullie lievelingseten?
Annabel en Simon: Allebei roepen ze onmiddellijk wraps. Doorgaans zijn deze
gevuld met kip, groente en crème fraîche. Spaghetti Bolognese staat ook hoog
op het lijstje.
	 Wat willen jullie later worden?
Annabel en Simon: Annabel heeft sinds kort het beroep juffrouw toegevoegd
aan het lijstje taartenbakster, paardenverzorgster en tekenares. Niet zo
verwonderlijk omdat mama ook voor de klas staat. Simon heeft de spannende
beroepen voor ogen als brandweerman, politieman, superheld en Woezel en
Pip. Papa Michel kijkt met een bouwkundig oog naar brandpreventie in de
bouw. Mooie aanvulling toch als je zoon brandweerman wordt.

	 Wat is jullie grootste droom?
 Annabel en Simon: Zij droomt van eenhoorns en dan met name een pegasuseenhoorn met regenboogmanen. Annabel haalt een prachtig schilderij
tevoorschijn, ooit gemaakt door Loena Berkers. Simon droomt ervan zijn
zwartpunt-rifhaai in het echt te kunnen zien bij Burgers Zoo en toont daarbij
zijn zwartpunt-rifhaaiknuffel.

Redactie: We nemen afscheid van deze lieve kinderen, die open en spontaan
reageerden op onze vragen, terwijl ze toch een beetje ziekjes waren.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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Olympisch Stadion 28 september 2018

NATIONALE DIABETES CHALLENGE
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik wil hier
toch nog berichten over de geweldige prestatie
die een vijftiental senioren, Centrum- en Benedenstadbewoners van Nijmegen, geleverd hebben. Vanaf 3 april tot en met 27 september hebben zij deelgenomen aan de wandelroutes van de
Nationale Diabetes Challenge.
In totaal wandelden zij zo’n twintig keer, met wisselende lengtes van vijf tot tien kilometer. Een hele
prestatie waar een groot uithoudingsvermogen voor
nodig was. Maar onze stadsgenoten hielden vol en
op zaterdag 29 september vierden zij hun doorzettingsvermogen in het Olympisch Stadion van Amsterdam, samen met zo’n vierduizend wandelaars uit
heel Nederland, tijdens de finaledag van de Nationale Diabetes Challenge.

met diabetes. Maar ook mensen zonder diabetes
wandelen mee.
In Nijmegen Centrum/de Benedenstad werd de
challenge opgepakt door medewerkers van het gezondheidscentrum ’t Weeshuis, de fysiotherapeuten
en anderen. Zij vormen het begeleidend team van
de deelnemers aan de challenge. De routes werden
goed in kaart gebracht, want we moeten die afstanden niet licht opvatten. De deelnemers zijn geen geoefende vierdaagse lopers. De meesten zijn senioren
en (de meesten) dragen de last van diabetes met
zich mee. En een enkele keer heeft het begeleidend
gezondheidsteam een deelnemer actief moeten ondersteunen.

noodzakelijke medicijnengebruik vermindert. Het
project levert veel positieve resultaten op: de deelnemers worden gezonder, fitter en voelen zich mentaal veel beter.

De grote finaledag in het Olympisch Stadion
Aan het slot van de challenge vond in het Olympisch
Stadion te Amsterdam de grote finaledag plaats.
Hier legden de deelnemers de laatste wandelkilometers af. Het enthousiasme was groot, ook bij onze
Nijmeegse deelnemers.

En in 2019?

Het Nationale Diabetes Challenge wil elk jaar groter
worden. Méér deelnemers, Nederland in beweging
naar een gezonde leefstijl; wandelen tegen overgewicht en diabetes. Ook bij de deelnemers uit Nijmegen. De deelnemers uit 2018 wandelen deze winter
gewoon door en zijn vast van plan ook in 2019 mee
te doen met de Nationale Diabetes Challenge.

En zo haalden we allemaal de finish

Maar laten we bij het begin beginnen

De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van
de Bas van de Goor Foundation. Deze stichting stelt
zich tot doel mensen met diabetes meer te laten
sporten. Daarom is zij in 2016 gestart met het wandelevenement de Nationale Diabetes Challenge. Het
idee is dat wandelen niet alleen gezond is, maar dat
vooral mensen met diabetes er veel baat bij hebben.
Met deze challenge wil de stichting een structurele
bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.
In de praktijk van de challenge organiseren lokale
zorgverleners wekelijks een wandeling voor mensen
6

En dan op pad
Maar de resultaten liegen er niet om. De deelnemers
voelen zich na hun prestaties fitter; hun gezondheid
is ten positieve veranderd. Een onderzoek onder de
landelijke deelnemers van de Nationale Diabetes
Challenge toont aan dat de buik- en heupomvang
afneemt met gemiddeld vier centimeter. Ook het

Ook geïnteresseerd? Op het gezondheidscentrum ’t
Weeshuis kunnen ze meer vertellen over de Nationale Diabetes Challenge. Of mail naar:
info@hapweeshuis.nl ter attentie van Marlies.

Tekst: Jack Fila
Foto’s: NDC team Stadscentrum/de Benedenstad
Nijmegen, Ronald Hoogendoorn Fotografie
Bron: https://www.nationalediabeteschallenge.nl

Herinrichting Waalkade

DITJES EN DATJES
Op 6 november heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de Vierdaagsefeesten 2018 op de Van Schaeck Mathonsingel. Onder het
genot van een broodje en een kop koffie konden een twintigtal
bewoners, ruim drie maanden na dato hun bevindingen kwijt bij
de organisatie en ondersteunende ambtenaren. Het was dit jaar wat
later gepland in verband met het vertrek van Teddy Vrijmoet en een
vlekkeloos verloop in de opvolging van haar.
In een goede sfeer is er gesproken over met name stank, geluid en urineoverlast, maar ook was er ruimte voor complimenten richting de organisatie. Een toenemend aantal bezoekers, van 1,5 miljoen in 2017 naar 1, 6
miljoen dit jaar, heeft een gelijk aantal klachten opgeleverd. Dit wil niet
zeggen dat er nauwelijks klachten zijn bijgekomen. Veel mensen bellen
namelijk niet, omdat men het met de mantel der liefde bedekt omdat het
nu éénmaal Vierdaagse is. De organisatie dringt er echter op aan om toch
de klachten te melden, anders kan je ook geen passende maatregelen
nemen. Voor volgend jaar gaat er in elk geval gekeken worden, waar op
de overlastgevende plekken nog meer plaskruizen en/of toiletten neergezet kunnen worden. Piersonstraat en de looproute naar het station zijn
kwetsbare plekken waar veel wild getoiletteerd wordt.
Ten aanzien van de geluidsoverlast blijven er metingen verricht worden.
De ondernemer blijft verantwoordelijk voor het geluid. Bij een geconstateerde overtreding volgt handhaving, een boete en desnoods sluiting.
Na half één moet het stil zijn. In zijn algemeenheid houden exploitanten
zich hier goed aan. Gekeken gaat worden of het vuurwerk bij de Matrixx
vervroegd kan worden naar een tijdstip wanneer het net donker is.
De communicatie richting bewoners over het parkeren, de ontsluiting van
het centrum, de klachtenlijn et cetera kan beter. Alle tips en tools kunnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijk ambtenaar. Raadpleeg
hiervoor de site van de gemeente: www.nijmegen.nl.

Waalkade

Misschien dubbelop, maar toch nog even de aandacht voor de openbaarvervoermogelijkheden tijdens de sluiting en de herinrichting van de
Waalkade. De werkzaamheden duren tot eind mei 2019. Er rijden dan
geen grote bussen. Bij de rotonde aan de westzijde van de Waalkade is
een Brengflex-halte. Op bestelling kunnen bewoners zich daar op laten
halen en vervoerd worden naar elke halte in de stad. Via www.brengflex.
nl vindt u meer informatie. De prijs voor een ritje is inmiddels gereduceerd naar 2,31 euro (was 3,50 euro). De korting moet u wel aanvragen.
Alle bewoners van de Benedenstad hebben een brief hierover gehad met
de gebruiksaanwijzing voor het downloaden van de app OV-flex. Ouderen boven de 65 hebben mogelijk al 34 leeftijdsleeftijdskorting en hoeven
deze niet nog een keer aan te vragen. De lijnen 2*, 8*, 14, 33, 80 en 82
rijden tot na de herinrichting over de singels.
* Van dinsdag tot en met vrijdag rijden lijnen 2 en 8 door de Burchtstraat.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann

Qader Shafiq

Justitia en Pax
Op 11 oktober vierde ik mijn 25 jaar leven in de
Nederlandse vrijheid. Op die avond vond in Den Haag de
viering van 50 jaar Justice and Peace plaats, de organisatie
die de mensenrechtenverdedigers wereldwijd ondersteunt.
Het was meer dan passend om mijn vrijheidsjubileum daar
te vieren.
Ik deel mijn voordracht van die avond met u. U en uw
dierbaren wens ik mooie feestdagen in een vreedzame en
rechtvaardige wereld toe.
in het jaar van de Praagse Lente waarin despotische indringers
de dromen van Dubček onder hun laarzen vertrapten
waarin de schreeuwen van de moeders in Vietnam
onder de herrie van de vuurspuwende
koude ijzeren vogels uit de hemel
ongehoord verdwenen
het jaar van
de Parijse studentenrevolte voor een wereld
van vrijheid en gelijkheid voor iedereen
het bewegelijke jaar negentienachtenzestig
van hoop en wanhoop
precies op het moment waarop de Apollo Zeven gelanceerd
werd
om honderd drieënzestig maal rond de aarde te vliegen
confereerden de uitverkorenen van God met elkaar
over vrede en rechtvaardigheid
deze radelozen
riepen de Godinnen: Justitia en Pax op
in dat jaar sloot ik me aan bij het leven
dat gauw een onleven
van schoolloosheid,
ziektes en honger bleek te zijn
waartoe de inferieure volkeren
die gedwongen de taal van geweerkolven
bajonetten en kogels moeten spreken en
wier horizont door prikkeldraad gevormd is
veroordeeld zijn
in dit land, waar ik vandaag
vijfentwintig jaar omarmd door
vrijheid en solidariteit mezelf vond,
trof ik een zacht doekje aan
dat haar geluk in het
vegen van tranen en helen van
wonden in de streken van kilte en geweld vindt.
Al vijftig jaar Justice and Peace!
Tekst: Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom
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Binnenplaats Waalkazerne begin twintigste eeuw

DE STRAAT VAN DE WEEK
Observantenstraat
De Observantenstraat ligt in de Benedenstad en loopt van de
Kloosterstraat naar de Oude Haven. We kennen de straat sinds
1923 en ze ontleent haar naam aan het Franciscaner- of Minderbroederenklooster van de Observanten, die daar in het midden
van de vijftiende eeuw gesticht was, zo lezen we in de stratenlijst
van Rob Essers. In datzelfde klooster bracht de beroemde pater
en redenaar Jan Brugman (‘praten als Brugman’) zijn laatste
levensdagen door. In 1490 werd het klooster naar de Papengas
verplaatst. Op het eind van de zestiende eeuw, toen Nijmegen onder protestants bestuur kwam, werd het klooster een oudenmannenhuis. Weer later een arsenaal en tot slot in 1891 een kazerne
van de Koloniale Reserve, het Indische reserveleger. Wanneer die
in 1911 verhuist naar de Prins Hendrikkazerne aan de Daalseweg
komt het leeg te staan. In 1923 wordt het gesloopt om plaats te
maken voor 87 woningen, gebouwd door woningbouwvereniging
Nijmegen, nu Portaal.

Waalkazerne

Daaronder waren 28 eenkamerwoningen. De meerderheid van de vooral katholieke - gemeenteraad was in haar vergadering van 25 april
1923 van mening dat dit al paleizen waren vergeleken met de krotten
waar men in de Benedenstad gewend was om in te wonen. Er was toen
ook discussie of er niet een kelder moest komen onder de woningen
voor het inmaken en opslaan van levensmiddelen. Dat werd weggewuifd met de opmerking dat ‘in die buurten de kelder meer dient
voor vuilnisbelt dan voor het doel waarvoor zij dienen moet.’ De huur
8

van de huizen zou tussen de 2,40 en 4,90 gulden per week gaan bedragen. Een toeslag in de huur vond de toenmalige burgemeester Van
Schaeck-Mathon onzin: mensen die het niet konden betalen, moesten
maar een beroep doen op de Armenzorg.
Het wooncomplex Waalkazerne met de nieuwe straten Kloosterstraat,
Observantenstraat en Oude Havenstraat kwam begin 1925 klaar. Het
eerste sociale woningbouwproject aan de Waal was een feit. Aan de
Observantenstraat stonden twintig woningen. Later zouden dat er achttien worden: de huisnummers 13a, 13b en 15a, 15b verdwenen. Deze
vier woningen werden er twee met de huisnummers 13 en 15.

Greetje en Sjef

Op nummer 13 in de Observantenstraat woont Greetje Rossen met
haar man Sjef Leestemaker. Greetje is 69 jaar en geboren in de Michiel de Ruyterstraat in Bottendaal. Een enkele keer komt ze daar nog
wel eens, zoals een paar maanden geleden bij de onthulling van het
gedenkteken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement op de kapokfabriek. ‘Mijn ouders zaten daar ook in de schuilkelder’, begint Greetje. ‘Ze hebben toen ontzettend veel geluk gehad dat
ze ongedeerd zijn gebleven. Een familie die slechts een paar meter van
ze vandaan schuilde, overleefde het niet.’
Greetje was de oudste thuis, omdat twee eerder geboren broertjes al
jong stierven. Toen Greetje zeventien was, kwam er onverwacht een
nakomertje om de hoek kijken. Greetje: ‘Nee, die was niet gepland.
Mijn vader kon goed voetballen en speelde in het eerste van N.E.C.
Hij kreeg echter ooit een bal keihard in zijn kruis en later - toen speelde hij inmiddels bij St. Jan - overkwam hem dat nóg een keer. Volgens

Het begin van de Observantenstraat

de dokter zou het krijgen van kinderen niet meer lukken. Maar ja, zeg
nooit nooit. Mijn moeder was van de familie Van Hulsdonck. Die hadden in Den Haag een groot schildersbedrijf. Ze vonden mijn vader te
min, maar ze zette toch door. Het kostte haar wel de erfenis.’

Anita Bar

Greetje ging in Bottendaal naar de kleuter-, de lagere en de
huishoudschool. Ze kreeg al vroeg verkering. Greetje: ‘Ik was vijftien
en samen met een vriendin gingen we stiekem naar de kroeg van
Rooie Annie Rengers in de Priemstraat, de Anita Bar. Natuurlijk
mocht ik dat niet van thuis, maar ik deed het stiekem tóch. Mijn
vriendin was ook een paar jaar ouder. We zeiden dan thuis dat we naar
de Kolping gingen om te dansen. Dat mocht wel. We moesten om 11
uur ’s avonds thuis zijn. Dan stond pa me al bij de Trompstraat op te
wachten en dan was het de kunst om hem te ontwijken en tóch stiekem
naar binnen te glippen.’
‘Bij Anita ontmoette ik Sjef. Het was liefde op het eerste gezicht. We
waren even oud. Een jaar later heb ik hem mee naar huis genomen. Hij
werd meteen geaccepteerd. Mijn vriendin kreeg ook verkering in de
Anita Bar, met Henk, die zat in de bloemen. Ik ben altijd bij Anita blijven komen, ik heb er ook zelf achter de bar gewerkt. Het was er altijd
gezellig. Ik zie haar nog regelmatig nu ze aan Plein 1944 woont.’

Nummer 9

‘In 1970 werd onze dochter geboren: Hellen. We gingen samenwonen
en vonden iets aan de Parkdwarsstraat. Daar drie jaar gewoond.
Toen het pand verkocht werd en wij daar het geld niet voor hadden,
zijn we naar Van Goethem van Portaal gestapt. Hij kwam met de
Observantenstraat op de proppen. Hier stonden aanvankelijk vier
huisjes leeg, maar die waren zó klein dat ze er twee panden van

gemaakt hebben. Dat was hier op nummer 13. Daar zijn we toen in
1973 ingetrokken. We hadden een kleine woonkamer, keukentje,
piepkleine slaapkamer en een iets grotere slaapkamer. We waren er
erg blij mee. Een paar jaar later werd er gerenoveerd in de straat en
konden we naar een beter bovenhuis op nummer 9. Daar hebben we
veertig jaar tot 2015 gewoond.’
Sjef werkte bij de Honig en later bij diverse garagebedrijven. Al is hij
nu gepensioneerd, zo af en toe doet hij dat werk nog steeds. Moet hij
bijvoorbeeld een auto met schade ophalen die ergens gestrand is.

Renovatie

In 2015 verhuisde Marie Cornelissen van de Observantenstraat naar
Huize St. Joachim en Anna. Ze woonde op nummer 13, waar eerder
Greetje en Sjef woonden. Marie was inmiddels in de negentig en
een beetje gaan dementeren. Ze vergat wel eens pannetje op het vuur
en was door haar ziekte niet gemakkelijk in de omgang. Greetje:
‘Ze leefde erg teruggetrokken. Er kwam niemand over de vloer. De
woning was compleet uitgewoond. Veertig jaar niks aan gedaan,
maar ze had een grote tuin. Een jungle, maar er was wel iets van te
maken. Toen Marie wegging, liet ik Portaal weten wel weer terug
naar nummer 13 te willen. Zo gezegd, zo gedaan. Portaal haalde
gelukkig de hele tuin leeg, omdat er nog een duiventil met asbest
stond. Zelf een gazon aangelegd, stukje betegeld, een mooi afdakje
met een zitje gemaakt en een tuinhuisje neergezet. We zijn erg trots
op het resultaat. Het huis opknappen was meer werk, maar daarbij
kregen we hulp van mijn broer. Het duurde wat langer dan gepland,
omdat er steeds nieuwe problemen de kop opstaken. Een lekkage in
de wc, vochtplekken in de slaapkamer, waardoor de muren opnieuw
geïmpregneerd moesten worden; het was elke keer wat anders. Nu
staat alweer een nieuwe renovatie van de buurt voor de deur. Krijgen
we eindelijk dubbele beglazing, dat mocht wel een keer.’
9
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Een ruime meerderheid van de bewoners, bijna 80 procent, stemde
vóór renovatie. Greetje: ‘Het moest minstens 70 zeventig zijn,
anders zouden de woningen gesloopt worden. Het gaat om 79
beneden- en bovenwoningen die opgeleverd zijn in 1924 en 1925.
Volgens Portaal worden nu de tocht- en koude klachten opgelost en
zullen de woningen een stuk energiezuiniger worden. Sjef zat in de
klankbordgroep die bij de voorbereiding van de plannen betrokken
werd.’

Weesgegroetjes

‘Het wonen hier heeft altijd als één grote familie gevoeld. Veel
mensen wonen hier al erg lang, zoals Jannie Krebbers, Elly van
Boxtel, Jan Kaal, Huipie, Theo van Ing. Vaak mensen van één en
dezelfde familie, want kinderen wilden niet vertrekken en bleven in de
buurt wonen. Maar ineens mocht dat niet meer. Mijn dochter Hellen
was de laatste waar dat nog van getolereerd werd. Zij woont aan de
Papengas. Anderen moesten daarna noodgedwongen vertrekken. Dat
was erg jammer en heeft zijn weerslag op de buurt gehad. Er wonen
nu ook studenten en veel mensen die meer op hun eigen zijn.
Ik zit in de zomer nog wel eens voor de deur op de stoep hoor, maar
ook minder nu ik hier achter een mooie tuin heb.’
Ze zijn allebei nog actief in de buurt. Ze zingen in het smartlappenkoor de Weesgegroetjes, die elke veertien dagen in ‘t Oude Weeshuis
oefenen en af en toe een optreden doen. En met Henk Lamers organiseert Sjef elk jaar een puzzeltocht door de Benedenstad.

Observantenstraat gezien vanaf de Oude Haven
10

Vierdaagse

‘Tijdens de Vierdaagse gaat niemand hier op vakantie’, gaat Greetje
verder. ‘Dan is er veel volk op straat. Heel gezellig. Nee, inbraken
hebben we hier nooit gehad. Er is een grote sociale controle.
Hangjeugd tref je hier ook niet aan. Vroeger had je op de hoek met de
Kloosterstraat een kruidenier, Walraven. Daarna de dikke vrouw van
Schrievers. De Pruum werd die genoemd. Zij verkocht ijsjes vanuit
haar raam. Op dit moment wonen er weinig kinderen. Vroeger speelde
Hellen altijd op straat. Nu is er vrij veel verkeer. Als Nederland met
een EK of WK meedeed, was er altijd veel oranje in de straat.’

Elly van Boxtel

Elly van Boxtel is geboren in 1958 in de Observantenstraat nummer
8. Ze ruilde in 1989 van woning met Ben Span, die op nummer 10
woonde. Dat was een groter huis. Het grootste huis van de straat
zelfs met drie woonlagen; voor een gezin met op dat moment drie
opgroeiende kinderen geen overbodige luxe. Elly: ‘Ik heb hier altijd
gewoond, geboren en getogen. Dat geldt voor veel mensen hier.
Vroeger was er ook altijd plek voor familie, nu mag dat niet meer.
Mijn moeder was een zus van Wim Beerenbroek, bekend van de
Nijmeegse Boys. Het Ajax van Nijmegen, vonden ze zelf. Hij is een
paar jaar geleden overleden en heeft hier altijd op de hoek gewoond.
Daar is mijn moeder ook geboren. Die heeft hier in de straat achter
vier verschillende voordeuren gewoond.’
Elly komt uit een gezin van vier kinderen. Zij was de jongste. Haar

vader werkte bij Willem Smit, de transformatorenfabriek. Haar
ouders zijn inmiddels overleden. Haar twee broers wonen dichtbij
aan de Veemarkt en haar zus in Katwijk aan Zee. Zij onderschrijft de
woorden van Greetje dat er veel veranderd is, en zeker niet allemaal
ten goede. Ook Elly mist de gezelligheid van vroeger.

Jan Kaal

Toch is het bij Elly nog altijd een zoete inval. Bewoners uit de straat
komen er veel en vaak langs voor een bak koffie. Overbuurman
Jan Kaal en zijn vrouw doen dat bijna dagelijks. Jan komt ook
vandaag even binnenvallen en is niet te beroerd om zijn kijk op
de Observantenstraat te geven. Dat doet-ie in niet mis te verstane
woorden. Jan: ‘Het is toch helemaal verpauperd als je even goed
om je heen kijkt. Vroeger hing overal keurig nette vitrage. Moet je
nu eens zien. Hangt er een vies laken. En die renovatie? Het zal me
benieuwen. Het is toch van de gekke dat iedereen thuis moet blijven
tijdens het werk. Vroeger mocht je tijdelijk een paar maanden ergens
anders wonen, kreeg je een mooie renovatievergoeding, en kwam
je weer terug in een opgeruimd huis. Nu sjouwen ze de hele dag je
woning in en uit. Je kunt nergens heen. Alles zit onder het stof en
de troep. Die renovatievergoeding boren ze door je neus en steekt
Portaal in zijn eigen zak. Ik heb al veel mensen uit de Kloosterstraat
horen klagen over de renovatie. Op één plek zijn ze zelfs door de
keukenvloer gezakt.’
Elly kan Jan geen ongelijk geven. Ze is al blij dat ze zelf alleen een
andere wc krijgt en nieuwe ramen. Met het stof en de troep zal het bij
haar wel meevallen. Jan snapt helemaal niks meer van de woningtoewijzing: ‘Waar vroeger hele gezinnen woonden, zoals hier vooraan
in de straat, daar woont nu nog maar een persoon. Daarom zie je ook
geen kinderen meer spelen.’ Elly: ‘Als er iemand nieuw in de straat
komt wonen, kent niemand die hier. Kom je elkaar per ongeluk tegen,
dan groet je, maar verder heb je er niks mee. Het is net wat Greetje
zegt. Eigenlijk is het alleen in de Vierdaagseweek nog zoals vroeger,
dat iedereen op straat zit en niet achter een computer of iPad zit te
gamen. Het wordt wel elk jaar drukker met toeristen in de straat.’

Natte Nellen Club

Jan Kaal heeft genoeg leuke herinneringen. Aan Indische Marie
bijvoorbeeld. ‘Dat was een niet zo jonge prostitué. Die woonde op
de hoek van de Kloosterstraat en de Bottelstraat. Ik mocht altijd
sigaretten voor haar kopen, Golden Fiction. Een pakje kostte 50
cent. Dan kreeg ik twee gulden en de rest mocht ik houden.’ Ook
aan ‘t Oude Weeshuis kijken ze allebei met plezier op terug. Elly:
‘Daar was elke avond wat te doen. Allerlei activiteiten voor de jeugd,
zoals handenarbeid, en op vrijdag was er disco en dansen. Daar ging
iedereen naartoe. Toen kon je er ook nog een zaaltje huren voor een
speciale verjaardag of een bruiloft. Nu is de gemeente de baas en mag
er niks meer. Dat waren gezellige avonden met beheerders als Gijs
Kelbling, Hent van Megen, Koen Tostrams of Sjakie. Ik kom nog wel
in ‘t Oude Weeshuis, hoor. Nu op elke vrijdagavond kaarten met de
Natte Nellen Club. De jaarlijkse barbecue houden we elk jaar achter
in de tuin van ‘t Oude Weeshuis. Vroeger was dat buurtfeest gewoon
in de straat, maar na afloop had niemand fut om de boel nog op te
ruimen. Nu doen we dat een dag later.’

Huizen in de Observantenstraat worden gerenoveerd

Elly leerde haar man Ben kennen bij het uitgaan in de Vlaamsegas.
Ze trouwden in 1979. De drie kinderen hebben inmiddels voor zes
mannelijke kleinkinderen gezorgd. Het huis is nu te groot, maar
tijdens de Vierdaagse wordt die ruimte dankbaar gebruikt door enkele
logés. De huur is 445 euro. Na de renovatie komt daar 17,50 bovenop.
Nee, verhuizen zullen Elly en Ben nooit, alleen tussen de bekende zes
planken. En dat mag wat hun betreft nog heel lang duren.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2018: Gerie Sandmann
Foto Waalkazerne: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Kronenburgerpark
Elegantie in de weide

Voor het idee al járen, als vaste bewoners, staan er vijf damhertjes, hindes,
in de dierenweide. En dat is ook zo.
Ogenschijnlijk veranderen zij niet.
Maar toch, onze hertjes zijn al meer
dan vijftien jaar oud. In gevangenschap kunnen zij wel twintig jaar worden. In teksten in Mariken hebben zij
te weinig aandacht gekregen, zij krijgen immers geen jongen meer sinds
Jacob, de hertenbok, is overleden.
Dan lijkt er weinig te vertellen over ze.
Maar hun verschijning vertelt zo veel.
Zij blijven verbazen door hun elegante bewegingen, zoals ze soms met
z’n vijven rennen door de weide, liggen te rusten met hun grote oren alert
omhoog gericht, schuchter en vooral

12

mooi. In de vrije natuur laten ze zich zelden
zien, in de dierenweide kunnen ze iedere dag
bewonderd worden. Inmiddels zijn ze zo tam
dat ze uit de hand van de dierenverzorger
eten. Zij voelen zich thuis in de dierenweide.
Een mooie anekdote wat dit betreft is de ontsnapping een paar jaar geleden. Een onverlaat had ’s nachts een gat in het hek geknipt.
Midden in de nacht rende een hertje langs
de spoorlijn, over het Keizer Karelplein, over
de Kronenburgersingel. Gevaarlijk, maar niet
te vangen. Doodmoe en bezorgd gingen wij,
politie, dierenarts, dierenverzorgers, tegen de
ochtend slapen. Wij hadden het besluit genomen het hek open te houden, onder bewaking.
En ja hoor, tegen de avond kwam het hertje
rustig aan wandelen en liep het hek binnen.
Haar huis.
Wij hopen nog vele jaren voor de hertjes te
mogen zorgen.
Tekst: Joka van Onna

Foto’s: Chantal Erwich

William Nijland

AED aan ’t Oude Weeshuis

CENTRUM NIJMEGEN

HARTVEILIG
Met één AED aan wijkcentrum ’t Oude
Weeshuis (Papengas 8) en één AED aan het
Regionaal Archief (Mariënburg 27) - beide
naar ‘buiten’ geplaatst op donderdag 22
november - zijn nu vijf AED-apparaten
24/7 openbaar beschikbaar in het centrum
van Nijmegen.
De stichting AED Dukenburg heeft voor de
plaatsing gezorgd en zal de apparaten voorlopig beheren. In het eigenlijke werkterrein
van AED Dukenburg, de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt zijn inmiddels 42 AED’s
beschikbaar. De stichting AED Dukenburg is
een niet commerciële stichting die werkt met
louter vrijwilligers.
Op verzoek van de gemeente Nijmegen is de
stichting in andere delen van Nijmegen de
gemeentelijke AED’s aan het verplaatsen van
wijkcentra en sporthallen. Deze apparaten
hangen binnen en zijn zo maar beperkt inzetbaar. Door ze in een pincodekast te plaatsen
kunnen burgerhulpverleners, die de code
krijgen via sms of app, de AED bij een alarm
24/7 ophalen.
Er zijn nu al zestien gemeentelijke apparaten
in diverse stadsdelen naar buiten gebracht
buiten Dukenburg en Lindenholt. Opzet is dat
nieuw op te richten stichtingen van vrijwilligers deze AED’s en kasten gaan beheren.
Voor het gebied West is op donderdag 22
november een nieuwe stichting opgericht.
Deze gaat in 2019 de zeven AED’s, geplaatst
in Waterkwartier, Wolfskuil, Hees en Neerbosch-Oost beheren en onderhouden.
Voor het stadscentrum en Oost zoeken we

vrijwilligers die, met hulp van AED Dukenburg, ook een stichting willen starten.
Statuten, notaris, negen AED-apparaten en
veel kennis zijn al aanwezig.
Nijmegen-Zuid en -Noord zijn de volgende
stappen in het hartveilig maken van de stad.

De andere apparaten zijn te vinden bij het
Stadhuis, ingang Burchtstraat, bij de sporthal
Onder de Steven in de Smidstraat en de Omgevings Dienst Regio Nijmegen in de Tweede
Walstraat 14.
Om de code van de kast te krijgen kan men
zich, na een reanimatiecursus gevolgd te hebben, aanmelden bij HartslagNu. Dit kan via
de website www.hartslagnu.nl of door de app
HartslagNu nieuw te downloaden.
Info hoe dat werkt en veel vragen zijn te
vinden op www.aeddukenburg.nl
(AED = Automatische Externe Defibrillator)
Tekst: gezamenlijke AED-stichtingen Nijmegen
Foto’s: Peter Saras

Ik prijs mezelf gelukkig
Door het jaar heen hoor ik de verhalen
van collega’s. De verhalen komen uit het
privéleven of van het werk. Ik vertel er
ook wel eens een. Zo doen we dat. We
praten erover.
Sommige collega’s schrijven her en der
een column. De verhalen gaan over de
liefde voor het vak, liefde voor de mens.
Een ongeval, iemand spreekt zijn laatste
woorden uit in de armen van de collega.
Hoe waardevol is dit gesprek voor de
familie?
Opa die zijn kleindochter verliest. Het
baby’tje was in de armen van de oppas
van de trap gevallen en overleden. Politiemensen zijn dan nauw betrokken.
Vaak als eerste ter plaatse. Onderzoek,
opvang en troost en collegialiteit. Het
loopt door elkaar heen.
Ik denk aan de slachtoffertjes in Oss die
onder de trein kwamen, de mevrouw die
de Stint bestuurde. Verschrikkelijk.
Geweld in de horeca, de klappen die wij
en de slachtoffers incasseren. Het leed
van een leven met drugs, verwardheid
en dakloos zijn. Wij zijn in gesprek, maar
zien ook mensen die er met een boog
omheen lopen.
Liefde van politie, denk ik dan. Liefde van
politie. Blij dat het er is.
Ik prijs mezelf gelukkig.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl

AED aan het Regionaal Archief Nijmegen

Twitter: @wijkagt_william
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Wethouder Grete Visser

Monique Esselbrugge
NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?

‘Verbinden van iedereen die wat wil in de stad’
Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Op 16
mei koos de nieuwe raad een college van Burgemeester en Wethouders. Net zoals vier jaar geleden spreekt de redactie met (op)
nieuwbenoemde wethouders over wat zij willen bereiken voor stad
en wijken. In dit nummer Monique Esselbrugge, wethouder voor
financiën, economie, citymarketing, vestigingsbeleid, binnenstad
en toerisme, personeel en organisatie. Monique is wethouder namens D66.
Van Overijssel naar Nijmegen. Waarom?
‘Vóór mijn benoeming als wethouder werkte ik bij de provincie Overijssel in Zwolle’, vertelt Monique. Maar zo abrupt was die overgang
niet. Acht jaar geleden is zij naar Malden verhuisd. Sinds kort woont
ze in de stad zelf (Heijendaal). ‘Ik voel me enorm thuis in de stad.
Het is een levendige stad die je echt omarmt. Prachtige natuur dichtbij.
14

Fantastisch om daar hard te lopen, een van mijn hobby’s. Mijn dochters
waren blij met de beslissing in Nijmegen te gaan wonen. Vanuit mijn
vorige baan kende ik de stad ook al. Overijssel en Gelderland werken
veel samen en daardoor kwam ik veel te weten over ontwikkelingen in
Nijmegen.’
Meteen vanuit een ambtelijke functie wethouder. Hoe is dat bevallen?
Monique: ‘Dat lijkt inderdaad een hele grote stap. Gelukkig heb ik
vanuit mijn rol in Overijssel veel kunnen toekijken hoe een politiekbestuurlijke functie werkt. Regelmatig werd mij afgelopen periode
gevraagd of een functie als wethouder iets voor me was. Ik heb bijtijds mijn vinger opgestoken en het geluk gehad veel dichter bij mijn
woonplaats te kunnen gaan werken. Gelukkig wordt bij D66 niet de eis
gesteld van eerst een lange politieke loopbaan. De juiste persoon op de
juiste plaats is het uitgangspunt. Het bevalt prima.’

D66

Bij D66 voelt Monique zich thuis: ‘Het glas is
altijd halfvol in plaats van halfleeg.’ Het optimisme spreekt haar aan. De partij stelt volgens
haar eigen kracht en verantwoordelijkheid
centraal. En het vermogen om compromissen
te sluiten. Ook belangrijk: ‘In de plannen voor
de komende vier jaar haalt D66 de economie
van Nijmegen weer naar voren.’

Te bescheiden

Bij weinig mensen is bekend wat voor werk
allemaal in Nijmegen wordt verzet. Niet alleen in zorg en onderwijs, maar ook in de
high-tech-sector, duurzame ontwikkelingen
en logistiek. Nijmegen is te bescheiden. De
kwaliteit is hoog. Monique: ‘De regio Arnhem-Nijmegen kreeg pas nog de nationale
Best Circular Economy Award 2018. Dat is
te danken aan ondernemers en instellingen
die samen heel goede oplossingen verzinnen
om economische groei en zorg voor milieu en
leefomgeving te combineren. Door jarenlang
hard te werken aan vergroening en verduurzaming heeft Nijmegen zich dit jaar Green Capital - de groene hoofdstad - van Europa mogen noemen. Dat is in samenwerking met veel
bedrijven, inwoners en andere netwerken tot
stand gekomen. Een ander voorbeeld: er wordt
gewerkt aan een innovatiecentrum voor microchips in Nijmegen. Wist je dat in iedere auto
en in de helft van alle mobiele telefoons ter
wereld chiptechnologie uit onze stad zit? Dat
is heel bijzonder. Maar als we die kennis en
banen hier willen houden, moeten we zorgen
dat we de concurrentie aankunnen. Zo’n innovatiecentrum helpt daar enorm bij. We zoeken
met verschillende steden samenwerking. Met
Arnhem en/of Eindhoven, afhankelijk van het
onderwerp. Daarnaast de logistiek: het spoor,
de haven. Nijmegen heeft de grootste binnenhaven van Nederland. Met transport over de
weg zitten we letterlijk op het kruispunt van
veel vervoer. Onze binnenstad heeft een laag
leegstandscijfer. In wijken zijn veel ondernemers heel actief. Kortom, veel om trots op te
zijn.’

Verbinden

‘We willen veel aandacht besteden aan het
verbinden van mkb-bedrijven met de kennis
en ervaring van grotere bedrijven en kennisinstellingen, zoals universiteit, hbo en roc: een
klein bedrijf dat meelift op technologische of
duurzame vernieuwing van een grotere collega. Bijvoorbeeld een spuitbedrijf dat met
een grotere buur een contract heeft gesloten
over herverbruik van restwarmte. We stimu-

leren bijeenkomsten van bedrijven en andere
organisaties, waar kennis en ervaring wordt
gedeeld, waar oudere en jongere ondernemers
samenkomen. Geen praatbijeenkomsten. Je
loopt heen en weer, vraagt wat je nodig hebt en
meldt wat je kan bieden.’ Er gebeurt veel. Dat
mag nog wat bekender worden. Er is RvN@,
‘een bottom-up beweging die innovatie, sociale en economische groei in het Rijk van
Nijmegen actief stimuleert’, aldus hun site.
Daar is veel informatie aanwezig over allerlei
initiatieven, ook over netwerken die voor een
ondernemer belangrijk zijn.
Ook zzp’ers?
‘Er is geen enkele categorie ondernemers
uitgezonderd’, antwoordt Monique. ‘Zzp’ers
hebben in de eerste jaren van hun bestaan
vaak behoefte aan kleinschalige werkruimtes
waar ze kennis en ervaring kunnen delen. Zo’n
werkruimte dicht bij huis biedt meer kans
van slagen. We willen onderzoek doen naar
mogelijkheden voor dit soort ruimtes op
wijkniveau.’

Leegstand

Al deze ontwikkelingen betekenen niet dat bedrijventerreinen in en om Nijmegen ongebreideld kunnen groeien. Monique: ‘Er moet niet
voor leegstand worden gebouwd. Ook moeten
bij een aantal bedrijventerreinen veel inspanningen worden geleverd om duurzaamheid
te verbeteren. Een terrein moet aantrekkelijk
blijven om in te investeren.’
Het terugbrengen en/of het vermijden van
leegstand is ook een belangrijk aandachtspunt
bij winkelcentra. Met name grote winkelcentra hebben het niet gemakkelijk. ‘Het is kennelijk een trend bij ondernemers om niet bij elk
groter winkelcentrum een vestiging meer te
hebben. Daarnaast zijn wijkwinkelcentra een
belangrijke factor. De eerste levensbehoeften
moeten daar te halen zijn. Een leefbare wijk
kan niet zonder. Hoe dat moet worden ingevuld is weer verschillend per wijkwinkelcentrum. Dat geldt voor Dukenburg en Lindenholt, maar ook voor andere gebieden in de
stad. Toekomstbestendige winkelcentra: daar
hebben we het meest aan.’

Binnenstad en toerisme

Opvallend. Binnenstad en toerisme is één portefeuille geworden. Pretpark binnenstad?
‘Nee, absoluut niet. Het is wel zo dat binnensteden steeds meer een verblijfplek worden.
Sinds kort is in stadscentra het aantal banen in
de horeca groter dan in de winkelsector, ook

in Nijmegen. Wildgroei toelaten op allerlei
terreinen kan echter niet. Airbnb-ontwikkelingen volgen we nauwgezet. We kijken of
evenementen op de juiste plekken gehouden
worden. Dat kan per evenement verschillen.
We maken locatieprofielen: welke plek is voor
welk evenement het beste geschikt? Dat doen
we als gemeente nooit alleen, altijd in nauw
overleg met bewoners en ondernemers van
de binnenstad. Levendigheid en leefbaarheid,
daar gaat het om. Daarin past ook de aanpak
van Waalkade en Bloemerstraat.’

Financiën

Bezuinigingen op komst bij zorg en welzijn?
‘Met financiën in mijn takenpakket ben ik er
verantwoordelijk voor dat uitgaven met inkomsten in evenwicht zijn. Dankzij decentralisatie heeft de stad op het terrein van zorg en
welzijn allerlei extra taken gekregen zonder
dat er voldoende geld meekwam. De gedachte
hierbij was dat de gemeente het goedkoper
kan, omdat ze dichter bij het vuur zit. Het is
duidelijk dat dit zo niet werkt. We zijn in over-

‘Het begint altijd met de
energie van mensen die wat
willen voor de stad.
Het proces is belangrijker
dan de uitkomst’
leg met Den Haag om extra middelen voor
jeugdzorg te krijgen. Verder zijn mijn collega’s van welzijn en Wmo bezig met scherper
in beeld te krijgen wie voor wat welke hulp
kan krijgen.’
Dus bezuinigingen?
‘Nee, we bekijken goed wat nodig is. Nijmegen is een sociale stad en blijft dat.’

Iedereen

Erg veel aandacht voor ondernemers. De vakbeweging wordt gemist. Bewust?
‘Nee. We zijn ze niet tegengekomen. Iedereen
die iets wil is welkom. Het begint altijd met
de energie van mensen die wat willen voor de
stad. Hoe kunnen we van elkaar leren? Niet
iets vastzetten door kaders of eenzijdige besluiten. Niet van bovenaf maar van onderop.
Het proces is belangrijker dan de uitkomst.
Eraan meedoen. Daarvoor wil ik me voor de
komende periode inzetten.’
Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto: Huub Luijten
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GEZELLIG NIJMEGEN TWEE JAAR
Op zondag 25 november werd de tweede
verjaardag van Gezellig Nijmegen feestelijk
gevierd.
Iedere bezoeker werd ontvangen met een
heerlijke alcoholvrije cocktail in de kleuren van
Gezellig Nijmegen. Binnen in de huiskamer
werd iedereen verleid door allerlei zoete lekkernijen, klaargemaakt door vrijwilligers en bezoekers. Het was moeilijk kiezen. Dat hoefde
dan ook niet. Je kon van alles wat proeven. De
middag werd geopend door Pieternel, de coördinator van Gezellig Nijmegen, waarna het
echte feest kon beginnen.
Onder begeleiding van gitaar en accordeon
werden er verschillende liedjes samen gezongen, waaronder natuurlijk Al mot ik krupe. Van
al dat zingen kreeg iedereen ook weer lekkere
trek, dus werden de hapjes rondgedeeld, onder andere Hollandse blokjes kaas, gehaktballetjes, Chinese oliestengels, Syrische eierpannenkoekjes en rode gevulde eieren. De
calorietjes zijn er afgedanst tijdens de Dabke
(Syrische dans) en op de muziek van de Syrische doelzakspeler.
Bij het weggaan kreeg iedereen een zakje met
bloemzaadjes met de boodschap Zaai en plant
gezelligheid, laat het groeien en bloeien door
heel Nijmegen. Het was weer een gezellig
16

feestje, goede sfeer en veel bezoekers. Een
feest om niet snel te vergeten. Op naar de
derde verjaardag!

nen. Daar waar het mogelijk is leggen zij de
verbinding naar bestaande activiteiten en initiatieven binnen Nijmegen.

Kent u Gezellig Nijmegen nog niet?

Iedereen welkom

Het is een uniek plekje vol gezelligheid in het
centrum van Nijmegen. Gezellig Nijmegen is
een ontmoetingsruimte met een huiskamersfeer, opgericht en gerund door vrijwilligers.
Hier kunnen nieuwe Nijmegenaren en de Nijmegenaren die al langer in de stad wonen met
elkaar kennismaken, verbindingen leggen en
informatie ontvangen over activiteiten in Nijmegen. En dat allemaal onder genot van een
kopje koffie/thee, tijdens een praatje, tijdens
een spelletje et cetera. Dit gebeurt in de grote
ruimte, de huiskamer. Daarnaast biedt Gezellig Nijmegen de oude en nieuwe Nijmegenaren
de mogelijkheid om activiteiten te organiseren
waar zij zelf behoefte aan hebben. Zij biedt
hiervoor de ruimte (in de huiskamer of in de
activiteitenruimte) en de faciliteiten. Alle activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.
Voorbeelden van de huidige activiteiten zijn:
zorgcafé, diverse Nederlandse-taalactiviteiten,
naailes, meditatie, Engelse les, Arabische
les, yoga, vrouwen middagen en creatieve en
sportieve activiteiten. Als het nodig is bieden
vrijwilligers hulp bij het realiseren van de plan-

Bij Gezellig Nijmegen is iedereen welkom:
Nijmegenaren, vrijwilligers, nieuwkomers in
Nijmegen, vluchtelingen met status, in de procedure of uitgeprocedeerd. Het is een bont
gezelschap uit alle hoeken van de wereld.
Ze hebben naaimachines, een pingpongtafel,
tafelvoetbalspel, spelletjes, boeken, etc. Dus
vrouwen, mannen en kinderen zijn welkom. In
een uitnodigende en open sfeer kunnen we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar
verder helpen.
Komt u ook een keer binnen bij Gezellig Nijmegen? De huiskamer van Gezellig Nijmegen
is geopend op maandag en dinsdag van 12.00
tot 17.00 uur en op woensdag, donderdag en
vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Like onze
Facebookpagina Gezellig Nijmegen en blijf op
de hoogte van alles wat bij Gezellig Nijmegen
gebeurt. Of kijk op onze website: www.gezellignijmegen.nl. Ons adres is Ganzenheuvel 56,
e-mail: gezellignijmegen@gmail.com.
Tekst: Willy Arts

Foto’s: Gezellig Nijmegen

File op de Waalkade bij de veerpont, de Waalbrug is nog niet open
Quackplein na de renovatie

Nieuws uit het bewonersplatform
Op maandag 26 november vond weer een bijeenkomst van het BewonersPlatform Nijmegen-Centrum (BPNC) plaats. Deze keer was
niet gekozen voor een themabijeenkomst, maar voor een dialoog
met bewoners. Hierbij kon het nieuwe bestuur zich voorstellen en
konden zowel bekende als nieuwe gezichten een podium krijgen
om te vertellen over wat hen raakt en onder hen leeft. Aanwezig
waren ook twee vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de
wijkmanager.
Onderwerp van gesprek waren met name de positie van het BPNC ten
opzichte van de gemeente, de verkeerssituatie op het Quackplein, het
nieuw aangekondigde bejaardentehuis op Plein 1944, het mogelijk sluiten van wijkcentra en het parkeerbeleid in het centrum.
Over dat laatste is onder meer gebleken dat buitenlandse kentekens
overwegend niet worden beboet vanwege oninbaarheid, maar dat deze
auto’s wel in toenemende mate het verminderde aantal parkeerplaatsen
bezetten. Ook het slechte gebruik van de fietsenstallingen baart zorgen.
Er is een nieuw parkeerbeleid in de maak, dus een goed moment voor
een nieuwgevormde commissie om met de gemeente te overleggen.
Voor wat betreft de rol tegenover de gemeente is het BPNC een gesprekspartner, maar geen dwarsdoorsnede van de gemiddelde centrumbewoner, zodat de gemeente meer gesprekspartners kent. Daarbij is
overwogen dat bij de bijeenkomsten geen gemeentevertegenwoordiging
aanwezig zou moeten zijn, maar de meerderheid acht dit echter zinvol.

Quachplein, wijkcentra en bejaardentehuis

Met betrekking tot het Quackplein zouden in januari de verkeerslichten worden afgesteld en daarmee de problemen worden opgelost; de
bewoners zijn sceptisch. Voor de wijkcentra geldt dat voor dit moment
enkel een onderzoek wordt gestart voor subsidies. BPNC wil daarin
meedenken. En met het voorgenomen bejaardentehuis op de plaats van
de voormalig bioscoop Luxor (Plein 1944) komt de gemeente eindelijk
een oude toezegging na.

Volgend jaar

De data voor de komende bijeenkomsten voor 2019 zijn inmiddels vastgesteld en wel op de maandagen 25 februari, 27 mei, 2 september en 2
december, steeds om 19.30 in ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8.
Er passeren onderwerpen de revue die de leefbaarheid binnen het
centrum, en daarmee iedere centrumbewoner, raken. Kom ook en praat
mee!
Tekst: Chris Diks

Mensen komen samen
Een foto uit medio jaren dertig. De Waalbrug is juist gebouwd en
zou in de oorlogsjaren andermaal onder het rivierwater verdwijnen (op 10 mei 1940). De Nederlandse genie zorgde daarvoor
om de Duitse opmars te stoppen. Het pontveer dat al eeuwenlang
de verbindingen met de overkant verzorgde, werd veel later in
de lengte in tweeën gezaagd. Na wat aanpassingen tot één boot
opgewaardeerd die nog vele jaren vracht zou vervoeren over de
wateren van de Benelux. Nog niet zo lang geleden ging de schipper met pensioen en ging aan de wal wonen (in Nijmegen).
Moderne tijden zouden aanbreken. Het veer werd opgevolgd door
een vaste verbinding: de Waalbrug. De langste verbinding van
Europa heette dat in die tijd. Er zouden honderden auto’s per dag
overheen rijden. Grote aantallen in die tijd. Van Oost- en WestNederland naar het zuiden en andersom. Overigens niet alleen
auto’s, maar ook veel voetgangers passeerden de veersteiger tot
dan toe. De gehele omgeving van de Waalkade was ingesteld op
dat personenverkeer (zie foto). Garages, herbergen, logementen,
ambulante handel, scheepsbenodigdheden en touwslagers bevonden zich in de directe Nijmeegse omgeving. De rivier bracht
veel activiteiten voort waar mensen hun bestaan aan ontleenden.
Die nering verdween langzaam uit beeld toen ook het pontveer
verdween. Alle verkeer werd vervolgens via de singels Nijmegen
in- en uitgeleid. Tot dan toe was bijvoorbeeld kersen plukken
in Lent een activiteit waar je een leuk dagje uit van maakte. De
veerstoepen verdwenen aan beide zijden. De Waalkade kreeg
meer een rol in het doorgaande verkeer van stadsdeel naar
stadsdeel. In onze tijd is die Waalkade weer verstevigd om de
rivier in bedwang te houden. De Spiegelwaal aan de Lentse kant
neemt daarnaast veel waterdruk aan de Nijmeegse kant weg.
Langzaam krijgt de kade aan de oostkant weer een belangrijke
vernieuwde verblijfsfunctie. Er worden momenteel treden en
groenvoorzieningen aangelegd. Het zal weer druk worden op de
Waalkade. De mensen komen binnenkort samen om een andere
reden: om gezamenlijk te genieten van het unieke uitzicht.
Achter een goed glas wel te verstaan. Zoals eertijds, toen het
veer nog voer en een dagje uit nog een echt dagje uit was…
Tekst: Vincent Beijk

Foto: collectie Vincent Beijk

Foto: Gerie Sandmann
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Eerste grote wielerwedstrijd van Nederland
Nijmegen had de eerste wielerbaan van Nederland. De baan lag op de Wedren en werd
op donderdag 13 augustus 1885 geopend.
Twee dagen daarna organiseerde de ANWB
hier de eerste grote wielerwedstrijd van het
land.
De baan was bezit van de naamloze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van een velocipedebaan, opgericht op 25 februari 1885.
In enkele maanden tijd verzamelde zij 15 duizend gulden om de wielerbaan aan te leggen
(omgerekend naar hedendaags geld is dat 200
duizend euro). De baan was 333 meter rond en
met vier puinsoorten ingestampt. De bochten
waren vijftig centimeter opgehoogd.
Het Rotterdamsch Nieuwsblad deed op maandag 17 augustus 1885 verslag van de wedstrijden:

De Wielers-wedstrijd.

						
Kaart van Nijmegen in 1888. De wielerbaan grenst direct aan de Oranjesingel.
		
Nijmegen 14 Augustus.
Alvorens over den dag van heden een verslag te
geven, past zeker wel een inleidend woord.
Onlangs vierde men te Erlach in Hongarijen den
verjaardag van de uitvinding der vélocipèdes, aldaar
Draisinnen genoemd naar den uitvinder Mr. Draisin. De eerste machine, toen de hardloopmachine
genaamd, bestond uit twee overgroote wielen, die
door een stalen veer aan elkaar verbonden waren,
welke juist zoo hoog geplaatst was, dat men met
de teenen den grond kon raken. Men vergenoegde
zich toen met vooruit te snellen door het nemen van
grooten in half staand en half zittende houding. In
Engeland werd ze genoemd „Dandy Hobby Horse”
doch werd aldaar spoedig verbeterd door het aanbrengen van eene krukbeweging. Voortdurend is
men daar bezig gebleven met het maken van verbeteringen, waarvan de tentoonstelling van wielers
alhier getuigen kan.
Een gelukkig verschijnsel is het, dat men het
wielrijden alom ziet toenemen. Het is eene voor ‘t

Draisine. (Foto: Picasa)
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lichaam zeer heilzame ontspanning, zoo’n rjjtoertje; men zal met een uur te rijden nuttiger werkzaam
zjjn voor zijn lichaam dan met het zitten in muffe
kamer of in koffiehuizen.
In ons land evenwel gaat het, als met zoovele
zaken, wel wat traag. Het wielerbond echter heeft
aan het rijden den stoot tot groote uitbreiding geven,
zoo zelfs dat het in den korten tijd dat het bestaat,
reeds circa 500 leden telt. — Er is echter veel, wat
de liefhebberij belemmert, o. a. de vrees voor het
vallen en ‘t geen daarvan al verteld wordt, wat nog
veel meer kwaad doet omdat het overdreven wordt.
Een recent voorbeeld daarvan is, dat de heer Beekkerk, de secretaris ven het Bond, het ongeluk had te
vallen, waardoor hij een schram aan de hand en aan
zijn kin bekwam, iets zeer onbeduidends. Nu echter
wordt o. a. door de Amsterdammer vermeld, dat die
heer een verschrikkelijke val gedaan heeft, zoodat
menigeen zou denken, dat hij armen en beenen gebroken had. Zulke berichten doen de sport kwaad.
Wedstrijden zoo uitgebreid als de heden door het
bond georganiseerde, hebben er in ons land nog
niet plaats gehad. Welzijn er eenige gehouden als
in 1881 in de Boschlaan te ’s Hage bij gelegenheid
van een Cricketmatch in het Malieveld en onlangs
één aan den Wassenaarschen weg, alsmede eene
te Maastricht, die nog al van beteekenis was, doch
die welke hier georganiseerd zijn overtreffen alle.
Honderden rijders zijn erbij tegenwoordig en vele
als goede rijders bekend zijnde bevinden zich onder
hen; ik noem slechts onzen gevierden jovialen Nederlandschen kampioen-rijder, den heer E. Kiderlen

van Delftshaven. Voorts mr. Allart een Engelschman uit Covenetry, die reeds plus minus 80 prijzen
als amateur won, den heer dr. Brauner uit Praag, die
van daar via Antwerpen naar hier is komen rijden.
De baan is gelegen achter de vereeniging en zoo
effen als ware zij van asphalt; de commissie heeft
daar alle eer van. In ‘t middenterrein vindt men de
muziektent, een fontein en een verhevenheid voor
de jury. Links van den ingang verheft zich een
groote tribune, die een ruim uitzicht op de baan
geeft. ’t Geheel is letterlijk onverbeterlijk. De vlaggen die overal wapperen geven aan alles een recht
feestelijk aanzien.
Om twaaf uur verzamelden zich de wielrïjders op
het Kelfkensbosch, en van hieruit trok men, begeleid door de muziekkorpsen der dienstdoende schutterij en der stafmuziek, in optocht door de stad. Er
waren ruim honderd wielrijders, waaronder eene

Driewieler uit 1884. (Foto: Copake Auction)

Linker foto:‘Nationale en internationale wielerwedstrijd gehouden te Nijmegen op 14 en
15 Augustus 1885’, aldus het originele onderschrift. Fotograaf: Wilhelm Ivens. Boven twee
andere foto’s van deze wedstrijd.

dame. Er was natuurlijk eene groote menigte op de
been, en in de beste orde begaf men zich naar de
vereeniging, in den tuin waarin de velocipédebaan
gelegen is.
Een volle tribune, benevens honderden loopende
toeschouwers droegen er het hunne toe bij om den
eersten dag van het feest goed te doen slagen. Er
hadden een paar ongelukken plaats, maar het liep
nog al goed af, dank zij de aanwezigheid van een
officier van gezondheid.
Of het kwam omdat het weer eens iets nieuws
was, weet ik niet, maar ‘t scheen dat de wielerwedstrijd veel meer de gemoederen in beweging bracht,
dan de wedrennen. Met gespannen aandacht werden
de verschillende nummers gevolgd, en een uitbundig gejuich ging er op; wanneer weder de held van
den dag Kiderlen, het eerst den eindpaal, of liever
het eindlint overschreed. Op den grond nml. is een
wit lint gespannen, zoo kan er nooit quaestie van
gezichtbedrog zijn.
Een der Engelsche kampioenen hield zich buiten
den strijd. Waarom? Hierover liepen verschillende
geruchten. Hijzelf verklaarde dat zijn machine defect was, anderen meenden dat het ontzag voor Kiderlen de reden was.
Daar er tot veler teleurstelling geen telegraafbureau op het terrein is, kon ik u heden slechts gedeeltelijk den afloop telegrapheeren (gisteren in ons
blad opgenomen.) Ik herhaal hier thans den geheelen volledigen uitslag van dezen dag.
I. Nieuwelingswedstrijd (tweewielers): 1ste prijs
de heer A. Knübel; 2e prijs de heer F. Hart Nibberig
te Amsterdam, 3e prijs de heer F. Van Houten, te
Rotterdam.
II. Internationale wedstrijd voor driewielers. 1e
prijs de heer E. Kiderlen te Delftshaven; 2e prijs de
heer Van Kaden te ‘s-Hage; 3e prijs de heer J. Holst
te Amsterdam.
III. Wedstrijd voor tweewielers om het meesterschap van het Alg. Ned. Wielrijders bond. 1e prijs
de heer E. Kiderlen te Delftshaven; 2e prijs de heer

E. De Beukelaar te Antwerpen; 3e prijs de heer C.
H. Bingham te Utrecht.
IV. Langzaam rijden voor tweewielers. 1e prijs
de heer A. N. W. Kerkhoven te Arnhem, 2e prijs de
heer G. Vrolijk te Dieren.
V. Rijden met de handen los, internationaal voor
tweewielers. 1e prijs de heer E. De Breukelaar, Antwerpen; 2e prijs de heer E. Kiderlen, Delftshiven;
3e prijs de heer G. Vrolijk, Dieren.
VI. Internationale wedstrijd voor veiligheidstweewielers. 1e prjjs de heer Kiderlen te Delftsha-

ven; 2e prijs de heer Burghof te Roermond.
VII. Wedstrijd voor tweewielers om het meesterschap van Nederland op de lange baan. 1e prijs de
heer E. Kiderlen, Delftshaven; 2e prijs de heer E. J.
De Stuers, ‘s-Hage; 3e prijs de heer J. Westerman,
Haarlem.
Hedenavond is er wederom concert in de Vereeniging; en morgen zal men zich per rijwiel naar het
naburige hotel Berg en Dal begeven. Moge dan ook
zulk weer als heden den wielrijders gunstig zijn.
________

Per telegraaf

						
		
Nijmegen 15 Augustus.
Heden was de uitslag der verschillende wedstrijden als volgt:
I Wedstrijd Nijmeegsche Club, tweewielers: 1e.
prijs de heer C. H. van Os, 2e. prijs Victor Sermani.
II Driewielers voor, 2 personen.
1e prijs de heeren; E. J. De Stuers van ‘s Hage en
J. Jacobson van Rotterdam.
2e prijs de heeren E. Kiderlen van Delftshaven en
G. H. Bingham van Utrecht.
III. Knapen op Tweewielers; verplichte tour 2
maal de baan.
1e prijs de jongeheer A. E. Holmberg van Apeldoorn, 2e prijs de jongeheer A. M. Neil van Arnhem
IV. Tweewielers-wedstrijd internationaal, lengte
der baan 10.000 meter.
1e prijs de heer E. Kiderlen van Delftshaven in
22 minuten 11 3/5. seconden.
2de aangekomene de heer E. J. De Stuers uit den
Haag, 3e de heer dr. D. Brauner van Praag, 4e de
heer J. Westerman van Haarlem.
______
Karl von Opel met zijn hoge bi. Opel produceerde eerst naaimachines. In 1886 ging hij
ook fietsen produceren, waarvan een voorbeeld op de foto te zien is. (Foto: Opel)

Het Algemeen Handelsblad publiceerde op
maandag 17 augustus 1885 een verslag van de
prijsuitreiking:
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Nationale en Internationale Wielerwedstrijd te Nijmegen.
Heden(Zaterdag)avond te 7½ uur had de uitreiking der prijzen plaats, in de groote zaal van de sociëteit De Vereeniging.
Vooraf voerde de president van het bond, de heer
E d o J. B e r g s m a, uit Leeuwarden, het woord.
Hij verklaarde, dat het hem verheugde dat eenige
lieftallige Nijmeegsche schoonen zich bereid hadden verklaard, om het eeremetaal aan de overwinnaars uit te reiken. Tot de wielrijders zeide hij:
,,Heet was de strijd, moeilijk diwijls de overwinning, doch zoet is het overwinnaar te zijn, zoet ook
de prijzen te ontvangen uit handen van Nijmeegsche dames. In den schoonen kamp van gisteren
en heden,” zoo sprak hij verder, ,,hebt ge getoond
kracht, vlugheid en moed te bezitten, eigenschappen, helaas, tegenwoordig dikwijls teveel miskend.
Ontvangt thans het loon voor uwe inspanning.” Daverende toejuichingen volgden.
Daarna werden de prijzen uitgereikt naar volgorde zooals ze behaald werden. Toen de naam K i d e r l e n genoemd werd, scheen aan het applaus
geen eind te komen; de eerste der door hem gewonnen prijzen, ontving hij uit handen van mej. Vieweg. Een ,,lang zal hij leven” klonk daarop door de
zaal. Niet minder dan 8 maal werd de heer Kiderlen opgeroepen om gewonnen prijzen in ontvangst
te nemen en toen men hem na afloop door de zaal
ronddroeg, prijkte zijn borst met een zevental medailles, alle bij dezen wedstrijd behaald.
Ook de heer B i n g h a m uit Utrecht werd, toen
hij zijn prijs in ontvangst nam, luide toegejuicht.
Toen alle medailles en prijzen waren uitgereikt,
voerde de voorzitter nogmaals het woord. Hij meende dat een ieder zou begrijpen hoe moeilijk het was,
zulk een wedstrijd te organiseeren en zeide, dat het
hem een plicht van dankbaarheid was te verklaren,

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw fietsten mannelijke wielrenners op hoge bi’s. Deze
foto is van de start van een wielerwedstrijd over 20 kilometer op de baan in Scheveningen. (Foto:
Archief Eemland)

dat het geheel niet zóó zou geslaagd zijn zonder den
steun van den heer Bingham uit Utrecht, die, met
opoffering van veel tijd, aan het bond zulke uitekende diensten had bewezen. Het bondsbestuur had
daarom gedacht, den heer Bingham een blijk van
sympathie te moeten geven, en bood hem daarom,
als herinnering aan het feest van heden, een fraai
bewerkte obelisk aan, met toepasselijk inschrift.
De heer B i n g h a m bedankte en beloofde verder zijn steun. Aan bijvalsbetuigingen was, zooals
te begrijpen is, geen gebrek.
Het concert werd hedenavond door prachtig
weder begunstigd. Het bal was zeer opgewekt en
blijkbaar was het een genot voor de wielrijders, na-

der kennis te kunnen maken met de Nijmeegsche
schoonen, in den smaakvol verlichten tuin van ,,De
Vereeniging” en daarna in de zaal der Sociëteit.

De wielerbaan heeft maar kort bestaan. De
omstandigheden werden slechter. De wegverharding liet los. In 1890 waren de laatste wedstrijden. Op 1 mei 1891 is de baan opgeheven.
Met dank aan Sportgeschiedenis.nl
Samenstelling: René van Berlo
Illustraties Nijmegen: Regionaal Archief Nijmegen

‘Nijmegen. Wilhelminasingel. Renbaan. Waldeck-Pyrmontsingel.’ staat onder deze foto. Daaronder staat vermeld wie de fotograaf is: ‘Uitg. Nijm. Prentbriefkaartenh. B. de Graaf, Azn.’ De foto dateert uit 1895. De wielerbaan is dan al vier jaar opgeheven.
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De eerste trams in en rond Nijmegen
Niet de paardentram, maar de stoomtram
was de eerste tram in Nijmegen. In 1889
werd de lijn Neerbosch-Nijmegen-Beek geopend. Twee jaar later volgde een tak naar
Berg en Dal.
Het begin- en eindpunt in Neerbosch was de
Dorpsstraat, nabij het witte kerkje. Via Kerkstraat, Schependomlaan, Voorstadslaan en
Nieuwe Marktstraat bereikte de tram het station. Vandaar ging het via Stationsweg (tegenwoordig Van Schaeck Mathonsingel), Keizer
Karelplein, Oranjesingel, Hertogstraat, Kelfkensbos, St. Jorisstraat en Nieuwe Ubbergseweg naar Ubbergen en Beek. Begin- en eindpunt daar was bij hotel ’t Spijker.
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant berichtte hier uivoerig over. Een keuze uit deze artikelen volgt hierna,
De krant van vrijdag 28 juni 1889 schreef over
donderdag 27 juni 1889:

- De Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij, hoewel
eerst Zondag e.k. haren dienst openende zoowel
naar Neerbosch als naar Beek, mocht toch reeds heden, bij gelegenheid van het jaarfeest der Weesinrichting, treinen naar Neerbosch laten loopen. Voor
de vele bezoekers der Weesinrichting, die daarvan
aan zeer druk gebruik maakten, was dit een groot
gemak en tevens konden deze proefritten strekken om over den weg en de rijtuigen te oordeelen.
Beiden voldeden, behoudens kleine aan te brengen
verbeteringen, goed, en er valt niet aan te twijfelen
of dit nieuwe middel van vervoer zal voor Hees en
Neerbosch en niet minder voor Beek en Ubbergen
een groot vertier aanbrengen, vooral als het weer
den verdere zomer zoo fraai blijft als in de maanden
Mei en Juni. Dat men te Beek met de stoomtram
zeer is ingenomen blijkt uit de feestviering welke
men daar bij gelegenheid der opening op Dinsdag
2 Juli heeft georganiseerd. Het muziekkorps van
het 5. Reg. Int., directeur de heer Van Aken, zal het
feest opluisteren.

De krant van zaterdag 29 juni 1889 meldde:

- Het jaarfeest der Weesinrichting te Neerbosch
werd (...) door circa duizend personen bijgewoond.
De gehouden collecte bracht met eenige giften
ƒ 4400 op. (...) Met de stoomtram werden 655 personen naar en van Neerbosch vervoerd.

Op zondag 30 juni was de officiële opening.
De krant van dinsdag 2 juli 1889 meldde (onder het kopje 1 juli):

Buitenplaats ‘De Witte Poort’ aan de Dennenstraat gezien vanuit de Kerkstraat. Links koffiehuis/
café ‘van Gemert aan de Brouwerij’, rechts een stoomtram, ongeveer 1900.

Een gedeelte van hotel ‘Heeslust’ aan de Korte Bredestraat, links een stoomtram, 1895.

- De dienst op de stoomtram Nijmegen-Beek en
Nijmegen-Neerbosch werd gisteren voor het publiek geopend. Honderden personen werden in
beide richtingen vervoerd en honderden anderen,
die ook gaarne een ritje hadden meêgemaakt, moesten uit gebrek aan plaats worden teleurgesteld. Er
heerschte daardoor te Hees en Neerbosch en vooral
te Beek een groote drukte. Het spreekt van zelf
dat op den eersten dag de dienst nog niet zoo geregeld werkte als dat waarschijnlijk in het vervolg
het geval zal zijn, doch men heeft zich in alle geval
gisteren kunnen overtuigen dat het publiek met dit
nieuwe cummunicatiemiddel zeer is ingenomen.

Op donderdag 4 juli 1889 schreef de krant
over de feestelijkheden in Beek-Ubbergen:

- De naburige gemeente Ubbergen-Beek vierde gisteren feest, ter gelegenheid van de opening van de
tram naar Nijmegen, waarnaar zóó vele jaren werd
verlangd. De meeste huizen waren met vlaggen,
groen en lampions versierd, zoodat het dorp er zeer
feestelijk uitzag. De tram bracht den geheelen dag,
doch vooral des avonds, talrijke personen uit Nijmegen aan en in langen tijd had Beek niet zooveel
bezoekers geteld.
Voor het Gemeentehuis had des namiddags een
muziekuitvoering plaats, terwijl in de daarvoor ge21
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Topografische kaart uit 1895. De stoomtramlijnen zijn in zwart ingetekend.

De stoomtram naar Beek, rechts het bruggetje in het Hunnerpark, ongeveer 1900.

Begin- en eindpunt in Beek van Rijksstraatweg met stoomtram en tramwachthuisje, 1900.

legen societeit, waar de meeste notabelen vereenigd
waren, de heeren W. van Berkel en C. M. van de
Goes, burgemeester, het woord voerden en de verdiensten van allen, die het tot stand komen van de
tram mogelijk maakten, herdachten.
De wedstrijd op ezels ’s namiddags te 3 uren en
de volksspelen die te 6 uren een aanvang namen,
trokken talrijke toeschouwers, die zich hierbij niet
minder dan de deelnemers kostelijk vermaakten.
In het hôtel het Spijker welks tuin met lampions
was geïllumineeerd, gaf het muziekkorps van het
5. reg. onder directie van den heer Van Aken des
avonds een zeer druk bezocht concert, dat met een
vuurwerk werd besloten; het slotstuk - een chassinet waarin den heer Van Heekeren voor de onvermoeide pogingen, die hij jarenlang aanwendde om
Beek met Nijmegen door een tramweg te verbinden,
hulde werd gebracht - had veel succes.
Het feest eindigde in dezelfde aangename stemming, die niet opgehouden had den geheelen dag te
heerschen en den heeren der commissie, die onder
presidium van Ubbergen’s onvermoeiden burger22

vader de feestelijkheden hadden voorbereid, komt
zeker aller dank toe.

Berg en Dal

De tramverbinding was een succes. Twee jaar
later kwam er een aftakking naar Berg en Dal.
De trams vertrokken op het Stationsplein en
volgden de bestaande route naar de St. Jorisstraat. Vandaar ging het via de Meester Franckenstraat en de Berg en Dalseweg naar Berg
en Dal. Het eind- en beginpunt daar was Hotel
Berg en Dal. Op zondag 10 mei 1891 was de
opening. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant schreef op dinsdag 12 mei
(onder het kopje 11 mei):
Gisterenmorgen ten 11 u. 5 vertrok van het station alhier de eerste Tram naar Berg-en-Dal en was
hiermede, op de eenvoudigste wijze die slechts
denkbaar is, de nieuwe lijn ingewijd, die gedurende
den zomer aan een lang gevoelde behoefte zal voldoen en welker exploitatie, naar wij hopen, in alle

opzichten aan de verwachting der directie van de
Nijmeegsche Tramwegmaatschappij zal beantwoorden.
En waarlijk een tochtje met de tram naar Bergen-Dal zal voor stadgenoot en vreemdeling steeds
groote aantrekkelijkheid bezitten. De weg is fraai,
niet alleen in de brede allée nabij de stad, aan welker beide zijden in de laatste jaren zooveel fraaie
huizen zijn verrezen, doch ook verder op, waar men
op verschillende punten van uit de tram van het
heerlijkste vergezicht kan genieten. Het eindpunt is
’t Hôtel Berg-en-Dal, dat zegt genoeg.
Voor zoverre wij oordeelen konden, was de weg
uitstekend gelegd, al zijn ook hier en daar nog de
sporen zichtbaar van de haast, waarmede gearbeid
moest worden, om vooral toch bij den aanvang van
het warme seizoen gereed te zijn. In half Maart begonnen, werd de weg onder persoonlijke leiding
van den heer W. E. Cramer, civiel ingenieur, door de
Maatschappij in eigen exploitatie uitgevoerd, en dat
die arbeid niet gering was, kan een ieder getuigen,
die een ritje naar Berg-en-Dal medemaakt. Op twee
punten toch verlaten de rails tijdelijk den gewonen
weg, wat natuurlijk het maken van een specialen
weg, één zelfs ter lengte van 570 Meter, tengevolge
had. Met grooten ijver werd echter doorgewerkt en
den leider, den heer Cramer, - wiens onvermoeide
pogingen niet weinig tot het tot stand komen van
de reeds bestaande lijnen naar Beek en Neerbosch
en ook van deze nieuwe lijn hebben bijgedragen brengen wij daarvoor gaarne een woord van welverdiende hulde.
Het fraaie zomerweder zette luister bij aan deze
eersten dag der nieuwe exploitatie, en den geheelen dag, doch vooral des namiddags en des avonds
waren de treinen volgepropt, terwijl het Hôtel Bergen-Dal, welks omnibus nu heeft uitgediend, zeker in
langen tijd niet zooveel bezoekers heeft geteld als
gisterenavond, toen het stafmuziekkorps van het 5
Reg. Inf., onder directie van den heer G. K. G. van
Aken, daar ter eere van de opening der Tram een
concert gaf.
Voor deze inrichting is de nieuwe Tram dan zeker
ook geen geringe aanwinst, doch ook allen, die tot
de bewonderaars kunnen worden geteld van onze
fraaie omstreken, zullen dit makkelijk middel van
vervoer, dat hen in enkele oogenblikken op een der
schoonste punten van ons land brengt, met vreugde
hebben gezien geboren worden en er ongetwijfeld
een druk gebruik van maken.

Hertogstraat met stoomtram gezien in de richting van het Kelfkensbos, ongeveer 1900.

Eind- en beginpunt in Berg en Dal, ongeveer 1900.

De bobo’s hadden op 12 mei hun eigen feestje,
zo blijkt uit een bericht op donderdag 14 mei
1891 (onder het kopje 13 mei):

- Gisteren, Dinsdag, had in het Hotel Berg-en-Dal
eene feestelijke samenkomst plaats van HH. Directeuren en Commissarissen van het Hôtel met
HH. Commissarissen der Nijmeegsche TramwegMaatschappij, ter viering van het tot stand komen
der nieuwe verbindingslijn tusschen Berg-en-Dal en
de stad. Behalve genoemde heeren zaten de heeren
Halbertsma en Cramer, civiel-ingenieurs, die zich
met het leggen der lijn hadden belast, aan den feestdisch aan. Uit de waardeerende woorden, zoowel
van den voorzitter der vennootschap Berg-en-Dal,
den heer B. Noorduijn, als uit die van den voorzitter
der Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij, den heer
C. B. Hiebendaal, bleek dat beide Maatschappijen
met de nieuwe verbinding ten hoogste waren ingenomen en niet twijfelden of de exploitatie zou in
alle opzichten aan de verwachting beantwoorden.
Hulde werd gebracht aan den heer A. J. Bouwens,
gedelegeerd commissaris, aan wiens initiatief en
energie ook deze lijn was te danken, terwijl den
heeren Halbertsma en Cramer dank werd gebracht
voor de zoo spoedige en degelijke uitvoering van
het werk.
Het verleden en heden van Berg-en-Dal bleef niet
onbesproken en gaf aan de aanwezigen aanleiding

tot het uitbrengen van de beste wenschen voor den
bloei van het Hotel.

Paardentram

Op 2 juni 1897 opende de Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij (NTM) een derde lijn, geen
stoom- maar een paardentram. Die startte op
de Molenstraat en reed via het Keizer Karelplein en de St. Annastraat naar St. Anna.

Gemeentetram

Rond de eeuwwisseling van 19de en 20ste
eeuw deed de elektrische tram haar intrede.
De gemeente besloot een eigen bedrijf op te
richten: Gemeentetram Nijmegen (GTN). Ze
nam de meeste verbindingen van de NTM
over. GTN-lijn 1 startte in 1911 en verving de
stoomtram naar Berg en Dal en de paardentram. In het centrum volgde ze een andere route: station, Kronenburgersingel, Hezelstraten,
Grote Markt en Burchtstraten. Het eindpunt
was niet Berg en Dal, maar Hengstdal. De beroemd geworden GTN-lijn 2 (het bergspoor)
begon op de St. Jorisstraat en reed via de
stoomtramroute naar Beek. Vandaar klom ze
naar Berg en Dal. Tussen station en Neerbosch

Dienstregelingen van tram, trein en boot, gepubliceerd in de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant van 17 mei 1891.

bleef de stoomtram rijden. Pas in 1922 werd
dit traject geëlektrificeerd. De tram (GTN-lijn
3) reed niet meer naar de Dorpsstraat, maar
naar het eind van de Kerkstraat.
Samenstelling: René van Berlo
Illustraties: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Veel steun voor moment van leven op 21 februari 2019
De oproep om op donderdagavond 21
februari 2019 met verhalen en muziek de
brandgrens van het bombardement van
22 februari 1944 nog eenmaal tot leven te
brengen, heeft een geweldige respons opgeleverd.
Een kwartier, tussen 20.00 en 20.15 uur, gaan
we stilstaan bij de dromen die de slachtoffers
aan de vooravond van het vernietigende bombardement ongetwijfeld nog allemaal hadden.
Ruim dertig muziekgroepen (daaronder 21
koren) en individuele muzikanten hebben
zich al gemeld om mee te doen die avond.
Het gaat om meer dan vijfhonderd zangers en
zangeressen. Ook zullen zo’n vijftien vertellers en dichters hoopvolle verhalen vertellen.
Volop steun voor deze herinneringsavond in
het centrum, bij het Kronenburgerpark, het
Stationsplein en bij de Krayenhofflaan (op die
laatste drie plekken kwamen afzwaaiers van
het bombardement terecht) komt ook van de

een speciaal herinneringsmoment voor de
vele honderden slachtoffers van die 22e februari.
De Molenstraatskerk functioneert die donderdagavond 21 februari als een eerste plek
van samenkomst. Vanaf 19.00 uur is iedereen
daar welkom. De klokken van de Stevenskerk
luiden de start van het herinneringsmoment
die avond in.
In oranje de gebouwen die verwoest zijn

horeca en winkeliers. Ze zijn allemaal bereid
om bij slecht weer ‘hun’ hoekjes, portieken,
onderdoorgangen en parasols ter beschikking
te stellen voor de muzikanten en vertellers.
Langs de brandgrensroute (herkenbaar aan de
markeringen met de namen van de slachtoffers) trekken die avond ook zo’n tachtig hardlopers met fakkels. De brandgrens zelf zal
bovendien met ledlichtjes verlicht worden.
Iedereen in de stad wordt uitgenodigd ook
een plek in te nemen op de brandgrens, voor

Niet in het riool
Wist u dat als u vezeldoekjes,
luiers of maandverband door
de wc spoelt, dit gevolgen heeft
voor het riool? Pompen gaan
kapot, het riool raakt verstopt
en zuiveringsinstallaties krijgen
storingen. Dat zijn dure reparaties die wij allemaal van belastinggeld betalen.
Als u te maken krijgt met een verstopping op uw eigen terrein, kan het
u veel geld kosten om dit te laten repareren. Dan moet er waarschijnlijk gegraven worden om het probleem te verhelpen. Spoel daarom
niets door de gootsteen of wc, wat niet in het riool thuishoort.
Wat moet niet door wc of gootsteen?
Bijvoorbeeld:
• Luiers, vezeldoekjes of maandverband: gooi ze bij het restafval.
• Etensresten, koffieprut en thee graag in de gft-container.
• Kattenbakkorrels mogen niet in de wc, maar moeten bij het restafval.
• Kleine resten jus, olie en (frituur)vet gooit u in een gesloten verpakking bij het restafval. Is het veel, dan moet u dit naar de milieustraat
brengen.
• Verfresten levert u in bij de milieustraat.
• Heeft u nog oude medicijnen? Breng deze dan terug naar de apotheek.
Meer weten? Kijk op www.nietinhetriool.nl en op www.nijmegen.nl/
diensten/melden-aan-de-gemeente/rioolverstopping-melden.
Tekst: Nicole Jeanné, gemeente Nijmegen
24

Op vrijdag 22 februari is zoals altijd de herdenking bij de Schommel en ’s middag is er
in de Stevenskerk het oratorium De pijn die
blijft, een muziektheaterstuk van Joop Veuger.
Het bombardement van 75 jaar geleden vaagde in nog geen twintig seconden het stadshart
van Nijmegen weg. Zo’n achtonderd doden
en duizenden gewonden was het gevolg.
Wie meer wil weten kan kijken op de site
www.brandgrens024.nl.
Tekst: Rob Jaspers

Winterwandelingen in
het Kronenburgerpark
Op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december houdt de
Stichting Nijmeegse Torendag de traditionele winterwandelingen
langs de drie monumentale torens in het Kronenburgerpark.
De wandeling start in de Sint Jacobstoren (Parkweg 5), gaat dan door
het park naar de Roomsche Voet en eindigt in de Kruittoren met een
bezoekje aan Grootmoeders Keukenmuseum. Daar worden de deelnemers onthaald op koffie, thee of een beker warme chocolademelk. In alle
torens worden verhalen verteld of liederen gezongen. Het middagprogramma voor kinderen duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur, onder begeleiding van een ouder/grootouder. Naast de torens bezoeken de kinderen
ook de grot in het Kronenburgerpark. Als kinderen een zelfgemaakte
(kerst)versiering meebrengen wordt die in een van de torens opgehangen. Het avondprogramma voor volwassenen duurt van 19.00 tot 21.00
uur. Kinderen doen gratis mee aan de winterwandelingen, van volwassenen wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.
Voor alle zes de wandelingen geldt een maximum-aantal deelnemers van
vijfentwintig. Aanmelden is gewenst: voor de middagwandelingen op
programmakinderen2018@gmail.com, voor de avondwandelingen via
nijmeegsetorendag@gmail.com.
Tekst: Harry Janssen

Vroeger

en nu
ORANJESINGEL
Wat een rust, de Oranjesingel in 1906. Twee kleuters,
een moeder achter een kinderwagen, een auto (kenteken 362) met vier passagiers en vijf mensen op en
naast de trambaan. De fotograaf staat midden op de
rijbaan, Keizer Karelplein achter hem.
Na de afbraak van de wallen werd de oude stad
omringd door boulevards van Franse allure met als
onbetwist middelpunt het Keizer Karelplein. Overal
was het rustig. Je kon onbevreesd op plein en singels
lopen. In 1889 kreeg Nijmegen zijn eerste stoomtram. Het puffende en rammelende monster reed via
onder meer Oranjesingel en Hertogstraat. De rit van
station naar Kelfkensbosch duurde zeven minuten.
Per dag reden acht trams naar Beek en acht trams
terug. Vanaf 1891 reden in voorjaar en zomer ook
trams naar Berg en Dal: zeven heen en zeven terug.
Rechts vooraan buiten de foto stond de eerste
Vereeniging, in 1915 vervangen door de huidige. Er
waren huizen tot aan de Wilhelminasingel. Van daar
tot en met de Daalseweg stonden geen gebouwen.
Daar lag ‘Militair Exercitie terrein en Wedrenbaan’,
aan de zuidkant begrensd door de Waldeck
Pyrmontsingel. In 1905-1906 besloot de gemeenteraad twee straten dwars over het terrein aan te leggen:
de Bijleveldsingel en de Van Schevichavenstraat.
De laatste naam werd ook toegewezen aan een
deel van de Ziekenstraat: het deel tussen de Van
Broeckhuysenstraat/Van Welderenstraat en de
Oranjesingel. Het stuk Van Schichavenstraat dwars
over het exercitieterrein werd in 1937 hernoemd naar
Prins Bernhard.

1906

Ook de fotograaf uit 2018 staat midden op de rijbaan.
Dat kan alleen omdat verkeerslichten de auto’s
tegenhouden. Dat is ook de reden dat het rustig lijkt.
Als je goed kijkt, zie je de meute auto’s uit richting
Waalbrug aan komen rijden.
130 jaar later duurt de rit station-OranjesingelHertogstraat-Kelfkensbos nog steeds een minuut of
zeven...
Met dank aan Rob Essers.
Tekst: René van Berlo
Foto 1906: collectie Regionaal Archief Nijmegen
Foto 2018: Gerie Sandmann
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Lonneke en oma

Een tijdelijke zorgpauze voor Nijmeegse mantelzorgers
Mantelzorg

Nijmegen

Op verzoek van de gemeente Nijmegen realiseren
Mantelzorg Nijmegen en Home Instead Nijmegen
vanaf deze maand een vorm van respijtzorg voor
mantelzorgers. De respijtzorgregeling is bedoeld
om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers
tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat
nodig is. Hierbij wordt vervangende zorg geregeld zodat de mantelzorger even een zorgpauze
krijgt op momenten dat dit erg welkom is.
De laatste jaren wordt steeds meer verwacht van
mantelzorgers. Wat voorheen vanzelfsprekend geregeld werd door zorgverleners, komt nu vaker neer
op de schouders van naasten. Het extra werk, de
regeldruk, de emoties en het tijdgebrek dat dit met
zich meebrengt, kan mantelzorgers opbreken. Vaak
zien ze door de bomen het bos niet meer of hebben
ze nauwelijks tijd voor zichzelf.    

Zorgpauze met vervangende zorg

Om het vol te kunnen houden is het belangrijk dat
een mantelzorger ook voor zichzelf zorgt en zo nu
en dan even pauze neemt van de zorg. Dit kan vaak
alleen als iemand de mantelzorger vervangt en de
zorg tijdelijk overneemt. Zo heeft de mantelzorger
26

en

Home

Instead

realiseren

even tijd voor zichzelf en kan hij of zij iets doen ter
ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken
heet respijtzorg.

Grote behoefte aan vervangende zorg

De respijtzorgregeling is een vervolg op een pilot uit
2017. Toen bleek dat dit aanbod - vervangende zorg
voor een bepaalde periode - in een enorme behoefte voorzag. Vijfenvijftig overbelaste mantelzorgers
konden ervan gebruik maken. Omdat het aansluit op
een behoefte, komt er voor 2018-2019 een vervolg.
Verspreid over zes maanden is een medewerker van
Home Instead kosteloos voor 52 uur in te zetten
voor zorg- of ondersteuningstaken. Mantelzorg Nijmegen verzorgt de aanmelding en intake.
Mantelzorgconsulent Jehzira Huwaë (Mantelzorg
Nijmegen): ‘Een mantelzorger die dag en nacht zorgt
voor zijn zieke partner en aangeeft dat het te veel
wordt, kan al enorm geholpen zijn als iemand tijdelijk de zorg voor vier uur per week overneemt. Of
een mantelzorger die naast het werk en een gezin
ook de zorg voor zijn zieke vader heeft en aangeeft
het niet meer aan te kunnen, kan wat lucht krijgen
als iemand tijdelijk de praktische begeleiding van va-

respijtzorgregeling

der kan overnemen. Denk aan samen boodschappen
doen, medicijnen ophalen et cetera. Elke situatie is
anders en tijdens een intake gaan we samen kijken
of de respijtzorgregeling een passende oplossing is
voor dat moment.’

Respijtzorgregeling aanvragen

De mantelzorger kan zich aanmelden als hij of zij én
de persoon voor wie hij of zij zorgt in de gemeente Nijmegen woont. Na een telefonische intake bij
Mantelzorg Nijmegen wordt duidelijk of de respijtzorgregeling toegekend kan worden. De respijtzorg
zelf wordt geleverd door Home Instead. De indeling
en inzet van uren gaan in overleg met hen.
Aanmelden kan via telelefoonnummer (024) 365 01
50 of e-mail info@mantelzorg-nijmegen.nl (vermeld
in het e-mailbericht voorletters, achternaam en telefoonnummer). Een mantelzorgconsulent neemt uiterlijk de daaropvolgende vrijdag contact op.  Meer
info: www.mantelzorg-nijmegen.nl

Tekst: Jehzira Huwae en Marie Louise van der Ploeg
Foto: Mantelzorg Nijmegen

Jan Paul Schutten

DE AVOND VAN DE
JEUGDLITERATUUR

Van prentenboek tot puberroman: op
woensdagavond 16 januari 2019 is jeugdliteratuur het onderwerp van gesprek in Bibliotheek De Mariënburg.
Is jeugdliteratuur een venster op de wereld?
Diversiteit, hoe bereik je dat? En is fictie zaligmakend, of is non-fictie een beter alternatief? Tijdens de Avond van de jeugdliteratuur
gaat Jaap Friso van 20.00 tot 22.00 uur hierover in gesprek met jeugdauteurs Anna Woltz,
Jan Paul Schutten en Mylo Freeman.
Anna Woltz heeft inmiddels 22 kinderboeken
op haar naam staan en schrijft volgend jaar
het Kinderboekenweekgeschenk. In 2009 viel
deze eer te beurt aan Jan Paul Schutten. Hij
schrijft daarnaast veel non-fictie boeken voor
kinderen. Illustratrice Mylo Freeman maakt
prentenboeken waarin diversiteit een grote rol
speelt, zoals over het donkere prinsesje Arabella.
Jaap Friso zal deze avond brandende vragen
afvuren op de aanwezige jeugdauteurs. Hij
is de man achter recensiesite JaapLeest.nl en
schrijft al zo’n 25 jaar vol enthousiasme over
boeken voor kinderen en jongeren. Ook maakt
hij samen met Bas Maliepaard (Trouw) de
Grote Vriendelijke Podcast, een maandelijkse
podcast over jeugdliteratuur.
Kaartverkoop
Tickets voor de Avond van de jeugdliteratuur
zijn verkrijgbaar via www.obgz.nl/agenda.
Leden van de bibliotheek en studenten betalen 7,50 euro, overige bezoekers 10,00 euro.
De organisatie is in handen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid in samenwerking met de Kinderboekwinkel Nijmegen.
Tekst: Susan Bink

Foto: Chris van Houts

Kerstmijmeringen
In deze donkere dagen voor het lichtfeest
zijn mensen meer dan anders geneigd stil te
staan bij de grote vraagstukken op wereldgebied en dichtbij-huis-vraagstukken in het
bijzonder. De grote thema’s, zoals de opwarming van de aarde, de noodzaak om de CO2
uitstoot terug te dringen, de plastic soep in
onze oceanen en de last hiervan waarmee
we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen, kunnen we met een beetje goede wil
terugbrengen naar de simpele vragen in ons
eigen leven. Black Friday ligt net achter ons,
maar hadden we die afgeprijsde spullen nu
echt nodig of is het weer overbodige luxe die
ongebruikt in of op de kast terecht komt en
vandaaruit in het milieu of de schier eindeloze
afvalberg? Cadeaus geven aan elkaar met
Sinterklaas en Kerst is natuurlijk verschrikkelijk leuk, maar laten we hopen dat dit jaar
weer mensen elkaar een stukje beleving
geven in de vorm van een avondje uit, gezellig uit eten, een bezoek aan het theater of de
sauna en de masseur, een weekendje naar
een leuke stad of evenement of gewoon een
heerlijke wandeling met een versnapering aan
het eind. Dit alles kan je ook aan de kinderen
geven, die dol zijn op speeltuinen, pretparken
en sprookjeswerelden in de film. Het belast
het milieu niet en is goed voor de economie.
De mijmeringen brengen ons deze Kerst wellicht ook op de gedachten of we de voorstellen van de overheid het komende jaar ons
allemaal maar klakkeloos moeten laten welgevallen. Grote vingers in de pap of we wel

gezond leven. Sigaretten gaan in de ban en
kosten na 1 januari waarschijnlijk een tientje
per pakje. Alcohol mag niet meer in de
aanbieding en zal straks ook tot de artikelen
gaan behoren, waarbij je je eigenlijk moet
gaan schamen als je het nuttigt. Datzelfde
geldt voor allerlei producten waarvan je
overgewicht krijgt. Alles wordt straks extra
belast en dan komt er overal ook nog eens
extra btw op. We moeten hollen, rennen,
vliegen, draven en weer doorgaan om de
broodnodige beweging te krijgen. Er komt
een tijd dat je, als je dit alles niet doet of
wel doet, dit moet verantwoorden aan de
overheid of je zorgverzekering. Ondertussen wordt het een zooitje in de wereld, waar
steeds meer oude gekken en dictators de
macht overnemen en het gewone volk op
deze wereld maar moet afwachten of de
capriolen van al deze heersende narcisten
wel goed aflopen.
Positief blijven is de boodschap van Mariken. Geloof in het gezonde verstand van
de meerderheid. Geniet van de komende
dagen, zolang het kan. Verbeter de wereld
en begin bij jezelf. Rook je laatste sigaretje,
neem een glaasje, maar niet te veel, en eet
vooral wat je lekker vindt. Geef elkaar een
knuffel en een beleving. Hou veel van elkaar
en alle mensen om je heen. De toekomst
is altijd onzeker, maar met z’n allen kunnen
we de wereld wel een stukje mooier maken
Warme dagen toegewenst, lekker kneuteren
bij elkaar. 2019 geeft ons allemaal weer
nieuwe kansen.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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TAI CHI CENTRUM NIJMEGEN
Beginnerscursus Taijiquan

TAI CHI CENTRUM NIJMEGEN

start maandag 7 januari 18.15 uur in Basisschool
Petrus Canisius, St. Stevenskerkhof 37-38, Nijmegen

Cursus Qigong

start 12 januari in de Ark van Oost,
Cipresstraat 154, Nijmegen
Info: www.taichicentrumnijmegen.nl		
Telefoon 024 3232318
Aanmelden: info@taichicentrumnijmegen.nl

Kalender Nijmegen
Fotograaf Huub Smits heeft
een kalender gemaakt van
zijn geboortestad Nijmegen.
Hierin zijn kleurrijke én enkele
monochrome beelden van
de oudste stad van ons land.
Bijna allemaal vanuit een hoog
standpunt, wat nieuwe perspectieven oplevert.
De kalender is verkrijgbaar
voor € 12,95 bij meer dan tien
winkels. Verkoopadressen op
www.huubsmits.nl.

BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

High tea in Elst

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 heeft de stichting
ook een nieuwe stadstuin gerealiseerd bij buurtcentrum
’t Oude Weeshuis aan de Papengas in Nijmegen.

Ouderen samen actief
Om de week organiseren we op woensdagochtend in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis,
Papengas 8 in Nijmegen leuke activiteiten voor
ouderen. Dit wisselen we af met uitstapjes in de
buurt van Nijmegen.

7 november hebben we een uitstapje gemaakt naar
Intratuin
in Elst. De bovenverdieping stond geheel
advertentie
in het teken van de kerst. We keken onze ogen uit
naar alle mogelijke kleuren kerstversieringen. Na
het kerstshoppen stond een heerlijk high tea voor
ons klaar in de boerderij, het sfeervolle restaurant.
Dankzij de vrijwilligers werd iedereen rond de klok
van 13.00 uur teruggebracht naar Nijmegen.

21 november speelden we een leuke quiz: Wie
raad de bekendste duo’s van de tv? Op een groot
scherm zagen we fragmenten van oude tv-beelden
die in groepjes van vier, aangevuld met twee kinderen van de Petrus Canisiusschool geraden moesten
worden.
Wie de meeste goede antwoorden had kreeg een
leuk prijsje. Verder had Sinterklaas voor alle aanwezigen een chocoladeletter meegenomen.
Wat deden we nog meer dit jaar?
12 december: Kerststukje maken.
19 december: Feestelijk uitje, in de vorm van een
kerstlunch op een mooie locatie.

Wilt u zich, na het lezen van al deze
leuke activiteiten, ook opgeven voor een
of meerdere keren? De inschrijflijst ligt
voor elke workshop in het buurtcentrum.
U kunt zich per keer opgeven. De eigen
bijdrage is per keer 5 euro per persoon.
Voor verdere informatie 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.

Kerstshoppen

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

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 15 januari om 14.00 uur
Thema:
Spreker:
Locatie:
Entree:

‘Feruut der uut, de Waol die kruut!’
René van Hoften, stadshistoricus
’t Oude Weeshuis, Papengas 8
4 euro per persoon inclusief koffie of
thee in de pauze

Van oudsher was de Waalkade het hart
van Nijmegen. Schippers, vissersvrouwen,
beurtvaarders, kaajsjouwers, emigranten,
kraankinderen, stoomschepen, de gierpont,
verdrinkingen, zwembaden, levensgrote ijsschotsen, de scheepswerf, industrie, opgravingen. De Waalkade, het is eigenlijk maar
één straat, maar wat voor een! De hele geschiedenis van Nijmegen komt hier bij elkaar
en vindt uitdrukking in het typisch Nijmeegse
spreekwoord ‘Feruut der uut, de Waol die
kruut!’ Als de rivier vastzat vanwege het vele
opeengestapelde ijs dan spoedde iedereen
zich naar de Waal. Er werd gewandeld, een
borrel gedronken, een kaartje gelegd midden op de rivier. Totdat de dooi intrad en de
gevaarlijke ijsmassa in beweging kwam. Met
twee kanonschoten werd men gewaarschuwd
dat de Waal ging kruien, loskwam.

Dinsdag 19 februari om 14.00 uur
Thema: De geschiedenis van de Nijmeegse
schoenindustrie
Spreker: Piet Hieltjes, bestuurslid van
STIENEO ( Stichting Industrieel
Erfgoed Nijmegen en Omgeving) en
organisator van de tentoonstelling
over de Nijmeegse xchoenindustrie
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8
Entree: 4 euro per persoon inclusief koffie of
thee in de pauze
Elke oudere Nijmegenaar kent Swift, Robinson of Nimco: Nijmeegse schoenmerken, die
landelijk bekend waren. Hoe ontstond die
Nijmeegse schoenindustrie? Waarom was
die industrie voor de Tweede Wereldoorlog
al zo succesvol? Na de oorlog maakten duizenden mannen en vrouwen uit Nijmegen en
omgeving schoenen. Maar in de jaren zestig
ging het fout. Wat gebeurde er? Waarom ging
de schoenindustrie ten onder? Waarom wist
slechts één Nijmeegs bedrijf te overleven?
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Ook ingang Klimopstraat 24
Openingstijden:

Vrijdag 28 december
08.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 29 december
08.00 tot 22.00 uur
Zondag 30 december
11.00 tot 17.00 uur

(alléén bestellen en verkoop van kindervuurwerk)

Maandag 31 december
08.00 tot 19.00 uur
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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

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

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!

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

Ruud de Vries
juwelier horloger
Siam Thai Palace
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

Voorstadslaan 248 | 6541 SZ Nijmegen | T 024 377 33 48 | info@ruuddevriesjuwelier.nl

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?

Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl
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Foto’s uit

Nijmegen-Centrum
man at work

Foto’s: gerie sandmann

