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Gezellig Nijmegen
Midden in het centrum van Nijmegen op de Ganzenheuvel is 
een huiskamer: Gezellig Nijmegen, een huiskamer voor ieder-
een in Nijmegen. Er gebeurt hier van alles. Er wordt gekookt, 
koffie gedronken, spwelletjes gespeeld, tafeltennis, taallessen 
Chinees, Nederlands, Eritrees en Engels, filosofie-avonden, 
yogalessen en nog veel meer. De meerderheid van de bezoe-
kers heeft een migratie achtergrond. Als ik ze vraag wat deze 
plek voor hen betekent zeggen ze allemaal: ‘Deze plek en 
mensen zijn als een familie voor mij.’ Er worden sociale con-
tacten opgedaan, er ontstaan vriendschappen. Vragen die ze 
hebben kunnen ze daar stellen aan elkaar of aan een vrijwil-
liger, iedereen helpt elkaar graag. Er lopen mensen rond met 
hartverscheurende maar ook met hartverwarmende verhalen. 
Verhalen die je niet snel vergeet. Als je binnen komt word je 
ontvangen met een kopje koffie of thee. De vrijwilligers, organisatoren, stagiaires en bezoe-
kers werken samen hard om de organisatie draaiende te houden. Wil jij jouw verhaal delen 
of ben jij nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt bij Gezellig Nijmegen? Kom langs!  

Tekst: Rosa Mulder     Foto: Bindkracht10
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‘Binne vieftien jaor wört di de PC Hooft-
straot van Nimwege’, voorspelde Jo Jans-
sen achttien jaar geleden toen hij zijn intrek 
nam in een voormalige cafetaria, Hezel-

straat nummer 59, dat hij omtoverde in res-
taurant ’t Lemke. Geboren Nijmegenaar 
Jo Janssen, na één jaar vanuit de Klooster-
straat verhuisd naar het Waterkwartier en 
altijd in de buurt gebleven, vertelt: ‘Da be-
tekent da’k hou fan deze buurt, daor git je 
hert naar toe, daorum woon ik nou aan de 
Waol’ (foto 2).

Met de beloftevolle aankondiging om van de 
Lange Hezelstraat de PC Hooftstraat van Nij-
megen te maken, haalde Jo op 26 april 2002 
zelfs de krant. ‘Toen ik hier ien kwam, moest 
er heel wat gedaon worden.’ 
Nou wilde het geval dat Jo’s grote inspirator 
zijn overbuurman was, ene Willem Alfrink. 
Van hem leerde hij veel over de geschiede-
nis van de stad, over de geschiedenis van de 
straat en over de geschiedenis van de panden. 
Enthousiast geworden ging Jo aan de slag. Ei-
genhandig is hij aan het graven geslagen, daar-
bij gesteund door zijn maatje Frank Jaspers, 
nu samen eigenaar van hotel de Gulden Waa-
gen. De muren werden eruit gehaald. Maar 
liefst 106 containers met puin kwamen er uit 
het pand. Drie lagen plafonds verdwenen, met 
het gevolg dat men vanuit het pand zo naar de 
blote hemel keek. 
De balken en kinderbalken bleven zitten (foto 

3), dit in tegenstelling tot de balken in veel 
andere monumentale panden in de straat. Jo 
windt zich nog enorm op als hij verhaalt van 
de verdwenen balken in het pand van de Prins 
van Friesland, balken die dateren van onge-
veer 1300. ‘Goetgekeurd deur de gemeente. Is 
da’ nie’ schandaolig!’

De muren
Terug naar ’t Lemke. De muren ondergingen 
ook een metamorfose. Van een heel dikke 
muur voor de huidige muur werden de te-
geltjes van het cafetaria weggehaald. Bij die 
werkzaamheden vielen er een paar stenen uit 
de muur, hetgeen Jo stimuleerde de hele muur 
te slopen. Wat tevoorschijn kwam was de hui-
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (5)

Hezelstraat 59, Jo Janssen, ’t Lemke

Als stadsgids van Gilde Nijmegen liep Ed Nieuwenhuis 
al enige jaren met bezoekers door de Hezelstraat en 
omgeving. Hij maakte kennis met huidige bewoners en 
ondernemers in de straat. Dit jaar sloot collega-gids Thed 
vanden Berg zich bij hem aan. 

Een oproep in de Gelderlander aan mensen die geboren 
en getogen zijn in de Hezelstraat leverde een onverwachte 
hoeveelheid reacties op. Sindsdien nodigen de twee gid-
sen wekelijks één van de mensen die gereageerd hebben 
uit om een bezoek te brengen aan hun geboortehuis en de 
omgeving waar ze zijn opgegroeid. Het doel om op deze 
manier verhalen en beelden te verzamelen, levert verras-
sende resultaten op. 
Dit keer Jo Janssen van ’t Lemke, Lange Hezelstraat 59.

Thed vanden Berg (links) 
en Ed Nieuwenhuis 

Foto 1. ’t Lemke, Lange Hezelstraat 59

Foto 2. Jo Janssen voor zijn gevel

Foto 3. Balken en kinderbalken



dige, prachtige gebogen muur. Met grote en 
kleine spaarbogen (foto 4), leisteen, een grote 
en een kleine poort en een haardje, waar te-
geltjes op zaten. Frans Friederichs heeft het 
haardje van nieuwe tegeltjes voorzien. ‘As je 
vroeger poen had, dan ha’ je gin spaorboge. 
Spaorboge makte ze um stenen uut te spaore. 
Hier sitte grote spaorboge. Hier hebbe dus 
erme minse gezete, want deur spaorboge te ge-
bruke, zoas deze, spaorde ze 60.000 stene uut.’
In de muur is een poortje zichtbaar met een 
stuk leisteen boven een uitgang. Dit kleine 
deurtje werd opgemetseld. Dan kwam er een 
boogje op en het laatste deel werd met lei op-
gevuld (foto 5). Het pand naast ’t Lemke is een 
gemeentepand en maar 120 jaar oud, dus moet 
er naast ’t Lemke een gasje (Gasse, Duits voor 
steegje) gezeten hebben. Dat gasje was er voor 
de bevoorrading van de brouwerij met gerst, 
voor het maken van bier. 

De brouwerij
Nijmegen is gebouwd op spoelzandwaaiers. 
De zeven heuvels waar de bovenstad van Nij-
megen op gebouwd is, zijn ontstaan door het 
zand dat van de stuwwallen rondom Nijmegen 
is afgestroomd. Het laatste deel van het door 
deze spoelzandwaaier ontstane heuvelland-
schap is, in de richting van de Waal, de Hun-
disberg. Onderaan deze heuvel ontwikkelde 
zich in de Middeleeuwen in de onderstad het 
Hezelstraatkwartier. 
Drie ondergrondse stromingen (Hessenberg, 
Kronenburgpark en Grotestraat), afkomstig 
van de Maas, verplaatsen zich onder de on-

derstad. Maas en Waal/Rijn bogen al vóór 
200.000 jaar geleden, min of meer samen, 
naar het westen af. Deze rivieren hebben toen 
diverse grond- en grindlagen gevormd. Als we 
nu een put graven door die Waal/Rijnlaag ko-
men we in de waterdoorlatende grindlaag van 
de Maas. Het grondwater in deze grindlaag 
stroomt onder de onderstad. 
Een gebied bij uitstek om het gefilterde wa-
ter te gebruiken voor de bereiding van bier. 
Vandaar dat van de vijftig brouwerijen in Nij-
megen, er zo’n tien in het Hezelstraatkwartier 
te vinden waren. ’t Lemke is er één van (foto 
6). Al vanaf de vijftiende eeuw was er in het 
pand een brouwerij gevestigd. Toen in 1726 
Jacobus Johannes van Wanraeij de brouwerij 
overnam van Adam Rappard dook de naam ’t 
Lemke voor het eerst op in de overdrachtsakte. 
Rond 1800 verdween de naam ’t Lemke (*1).
‘De naom ’t Lemke steet veur: ’t Lammetje in 
de wei en niet het lampje’, benadrukt Jo nog 
maar eens, dit keer in keurig ABN.
In het achterhuis van de huidige bistro (ove-
rigens sinds kort met een nieuwe uitbater en 
onder de naam ’t Zotte Lemke) zijn de restan-
ten te bewonderen van wat ooit bij de brou-
werij hoorde. De waterput bijvoorbeeld (foto 
7). Door Jo bij toeval ontdekt toen achttien 
jaar geleden de verbouwing plaatsvond. Jo: 
‘Mien bruur was aon ’t graove en stootte me 
sien schup op ’n steen. De steen verdween 
ien de diepte. Hij riep mien derbij. Ik pakte ’n 
lamp en ik keek ien ’t gat. ’t Was ’n heel diep 
gat. Ik gooide d’r ’n steen ien en heurde pas 
veul later…’n plons. Bleek ’t nog ’n complete 

waoterput te sien die de brouwerij van waoter 
veursag…’ Ook de loden pijp, die diende om 
het water op te pompen, is nog steeds aanwe-
zig en zichtbaar 
In het achterhuis is verder de aslaag te zien 
van de stadsbrand in de dertiende eeuw (foto 
8). De aslaag van de houten huizen die tij-
dens de brand verwoest werden. Een aslaag 
die door de hele onderstad loopt. De restanten 
van die huizen zijn blijven liggen. Daar zijn de 
fundamenten van nieuwe huizen op gebouwd.
In het midden van de huidige bistro blijft de 
glazen vloerplaat niet onopgemerkt (foto 9). 
Daaronder zijn de klaverbladvormige resten 
zichtbaar van de onderkant van een droog-
oven voor mout. Ook is er een kleine haard-
stede bewaard gebleven uit 1530, die bestaat 
uit vuurvaste stenen met daarop verschillende 
afbeeldingen (*1).

De gevels
Geïnspireerd dus door overbuurman en histo-
ricus Willem Alfrink maakte Jo Janssen van ’t 
Lemke zijn levenswerk, vastberaden het pand 
zoveel mogelijk in zijn oude glorie te laten 
herrijzen. Laat-middeleeuwse muren, vloeren, 
de blootgelegde balklaag met de kinderbalken 
uit omstreeks 1500, de spaarbogen en de hoge 
kelder, een spitsbooggewelf onder het voor-
huis uit mogelijk de 14e eeuw (*1). Toen Jo 
Janssen het pand achttien jaar geleden kocht, 
zat er een aluminium, gele voorgevel in.
‘Da mot eraf’, zeiden we. ‘We hebben alle 
veurgèvels van de straot tussen 1850 en 1900 
bekeken en gekeken wa is de uriginele veur-
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Foto 5. Klein poortje met leisteen afgesloten

Foto 4. Een grote spaarboog Foto 6. ’t Lemke in glas en lood

Foto 7. 15 meter diepe waterput

Foto 8. Aslaag van stadsbrand

Foto 9. glazen vloerplaat met onderkant van 
de droogoven



gevel. Da was ’n houtere gevürmde gevel uut 
1890, bewerkt. En toen heb ik gezegd, die mot 
er ien komme, die gaon we heel nauwkeurig 
namaoken, vanaf de ouwe tekening. Ik hè al 
die tekeningen nog ligge. Zoe’n pak!’ 
Als ik Jo voorhoud dat er op het gebied van 
gevels nog veel te doen is in de Lange Hezel-
straat, komt Jo op stoom. ‘Eigeluk moeste hier 
allemaol woninge komme ien de straot. Ze 
hebbe geprobeert deur het bestemmingsplan 
woningen neer te sette op de begaone grond. 
Da hebbe wij toevallig gesien en geliek bes-
waor gemaakt. As je da toch laot doen in de 
oudste straot van Nederland.’ 
‘In de jaore 60 werde die hoge gevels allemaol 
me plaotmateriaol afgetimmert. Aon de bin-
nekant sate allemaol urnamente, die hadde se 
d’r gewoon uutgesloopt. Ik ken ’n oud vroutje 
uut de onderstad, die kwam hier bij mien ’n 
urnament afgève, gefonde ien de container. 
Urnamente die bofe de deur hadde gehange. 
Daormee kwam se bij mien. Zelfs balkunne-
kes werden gesloopt.’ 
Jo Janssen verwijst naar het pand waar De 
Bie nu brood verkoopt, naar de originele te-
geltjes uit 1920 met daarop afbeeldingen van 
weegschaaltjes, die bewaard zijn gebleven op 
aandringen van Jo. Eigenaar Pim van Duren 
liet zich inspireren door Jo. Jo zorgde voor 
een goedkope sloper en adviseerde de rollui-
ken te verwijderen. ‘Maar Pim, die rolluuke 
motte d’r af, die iesere rolluuke, beklat, deur 
he’k zoe’n hekel aon. Pim het se d’r afgehaolt. 
Jammer da er nu nog verschillende iesere rol-
luuke in de straot sitte, slecht veur de straot. Ik 
goi ’n keer met die minse praote.’ 

Heden
Niet alles stamt uit vroeger tijden. Al het glas-
in-lood in het pand, en dat is heel wat, heeft 
Jo laten vervaardigen door Frans Friederichs. 
We zien onder andere de komst van Napoleon 
naar Nijmegen, met een bezoek aan ’t Lemke 
(foto 10). (‘Lodewijk Napoleon of keizer Na-
poleon? Da wit ik zellef oek nie mér, maor ’t is 
toch een leuk verhaol. Je mot d’r wel een leuk 

verhaol van maoken neur de minse. ’t Hoef nie 
dat ie gekomme is, maer ’t sit ’r wel lekker ien. 
Toch?’) Keizer Napoleon bezocht Nijmegen 
in 1811 tijdens zijn rondreis door Holland om 
te zien of Holland klaar is voor een eventuele 
Engelse aanval. 
We zien verder in glas-in-lood het Valkhof, de 
Oude Haven, de Nonnenplaats, de Cuypers-
kerk, het Oude Weeshuis et cetera (foto 11). 
En last but not least: Jo Janssen vereeuwigd 
in glas-in-lood, boven in een spaarboog in de 
oude muur. 
‘Ien de straot is al ’t glas-ien-loot verdwenen. 
Dáárum da’k Frans Friederichs gevraogd hè di 
veur mien te maoke.’ 

Naast het glas-in-lood heeft Jo Janssen nog 
enkele nieuwigheden toegepast, te vinden op 
de gevel van het pand. De duivel boven aan de 
gevel bijvoorbeeld, die in de middeleeuwen de 
boze geesten tegenhield. In die tijd waren de 
mensen heel gelovig en dachten dat de boze 
geesten via de muren naar binnen kwamen.  
Kunstenaar Nur Tarim is verantwoordelijk 
voor het kunstwerk. Het zwart op de stenen 
is afkomstig van pek, ter bescherming tegen 
boze geesten en ter bescherming tegen de pest, 
die in Nijmegen tweemaal flink huishield. 

Nu het Lemke verder gaat onder de nieuwe 
uitbater als ’t Zotte Lemke, betekent dat niet 
dat Jo Janssen zijn activiteiten voor de historie 
van de Lange Hezelstraat stopt. Integendeel. 
Op dit moment legt hij de laatste hand aan het 
Nijmeegs Panorama. (Zie ook het vorige num-
mer van Mariken.) Een project dat twintig jaar 
geleden werd gestart door Frans Friederichs. 
Frans bouwde in die jaren aan een maquette 
van de Nijmeegse onderstad (foto 12). Twee 
jaar geleden kocht Jo dit project van de inmid-
dels overleden Frans Friederichs. In de tuin 
van het Oude Weeshuis kwam speciaal voor 
dit doel een paviljoen waarin het panorama 
tentoongesteld gaat worden (foto 13).
Ook op ander gebied promoot hij activiteiten 
die de straat aangaan. Zo ondersteunde hij  

Willy Niessen bij de totstandkoming van haar 
boeken over de bewoningsgeschiedenis van 
de Lange Hezelstraat tussen 1400 en 1850. 
Wensen heeft Jo zeker nog. Over de beweg-
wijzering van station naar Hezelstraatkwartier 
bijvoorbeeld. ‘Wit je wa klote is? Bij ’t station 
steet nie één burtje aongegève richting Ouwe 
Stad. Waorveur nie effe näör de Hezelstraat, 
zo de stad ienlope. Waorveur nie, waorveur 
nie? Da hè je toch ien Keulen, grote koeielet-
ters, richting Altstadt. Kiek, se hebbe d’r wat 
tege, die ambtenäöre, die kommen al nie uut 
Nimwege, ’t hert sit nie ien Nimwege. Die 
wone buute de stad, wäörom duun se die bur-
tjes nie, richting Ouwe Stad?’ 
Op de vraag aan Jo of de Lange Hezelstraat in-
middels de status van PC Hooftstraat benaderd 
heeft, antwoordt hij: ‘Veur driekwert kun je al 
segge da ’t goed is. As nog ’n päör eigenäöre 
de saak prachtig opknappe, dan hebbe we de 
PC Hooftstraot. Langsamerhand git ’t wel 
goed mit de Hezelstraot.’ 

(*1) Nijmegen, de bewoningsgeschiedenis 
van de Lange Hezelstraat, Willy Niessen

Tekst en foto’s 2-13: Ed Nieuwenhuis
Foto 1: Gerie Sandmann
Vertaling in ’t Nimweegs: Martin van Leth

Bent u geboren en/of getogen in de Hezel-
straat, wij kijken uit naar uw verhalen. Laat 
het ons weten via edann@upcmail.nl of bel 
naar 06 43 79 51 51.
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Foto 10. Napoleon in Nijmegen Foto 11. Een van de vele glas-in-loodwerken Foto 12. Jo en zijn Nijmeegse panorama

Foto 13. Het paviljoen voor het panorama
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Wist u dat:

Beweegtuin
In een beweegtuin vind je beweegtoestellen 
waarmee je op een sportieve en sociale manier 
in de buitenlucht kunt bewegen. Locatie: Waal-
kade, Oude Haven.
 
Bewegen in het Bos
Bewegen in het Bos gaat elke dinsdag van 10.00 
tot 11.00 uur met een groepje mensen het bos 
in om op laagdrempelig niveau te bewegen in 
de buitenlucht. We wandelen, doen spieroefe-
ningen, af en toe kleine stukjes hardlopen en 
ontspanningsoefeningen. Organisatie: Bewegen 
in het Bos, 06 39 22 99 08, e-mail: julia@
bewegeninhetbos.nl, www.bewegeninhetbos.nl.

City Bootcamp Nijmegen
City Bootcamp Nijmegen is geschikt voor 
iedereen! Van de beginnende tot de gevorderde 
sporter. Welke bootcamp past bij jou? Beginners 
Bootcamp. Basis Bootcamp. Boks Bootcamp. 
Urban Bootcamp. Foodcamp. Informatie: 06 44 
95 88 66, e-mail: nijmegen@citybootcamp.nl, 
citybootcamp.nl/bootcamp/nijmegen. 

Fietsen Alle Jaren Nijmegen
Fietsen Alle Jaren Nijmegen biedt ouderen 
die niet meer mobiel zijn of mensen met een 
beperking een belevingsrit aan als passagier op 
een riksja, zodat zij meer van hun omgeving zien 
en de wind door hun haren voelen. De ritjes zijn 
gratis, de koffie onderweg is voor eigen reke-
ning.Organisatie: Fietsen Alle Jaren Nijmegen, 
Huub Mares, (024) 378 67 66, e-mail: 
fietsenallejarennijmegen@gmail.com, 
http://fietsenallejaren.nl/nijmegen.

Wegwijzer024
Méér weten? Op www.wegwijzer024.nl/ staan 
veel activiteiten, alles op thema en per wijk.

De beweeggroep van Koen Lensen

Beweeggroep met derde van links Koen Lensen

Sinds een aantal jaren begeleidt fysiotherapeut 
Koen Lensen een aantal actieve centrumbewo-
ners in hun wekelijkse beweeggroepen. Koen: 
‘Het was in eerste instantie een initiatief van-
uit Profitt. Later is het overgenomen door de 
fysiotherapie-praktijk van Twan Niesten.’

Werk jij in het gezondheidscentrum?
Koen: ‘Nee, ik ben een paar jaar geleden overge-
stapt naar fysiotherapie-aanbieder Fy-fit in Wee-
zenhof. Maar de beweeggroepen bevielen zo 
goed, dat ik die er nog steeds bij doe.’

Waarom vind jij het zo leuk?
Koen: ‘Omdat ik het zelf leuk vind om te bewegen 
en te sporten. En ook omdat ik op die manier mijn 
kennis kan overbrengen op de mensen in de stad. 
Dus welke bewegingen wel en welke bewegingen 
niet goed zijn om te doen. En voor de motivatie 
van de deelnemers zorg ik voor een grote variatie 
van de oefeningen.’

Wat voor kwaaltjes kom je zoal tegen?
Koen: ‘Vooral klachten over de gewrichten. Schou-
der, heup, knie, daar liggen de pijnpunten. Rug-
klachten zijn meestal snel verholpen met de oefe-
ningen in de beweeggroepen. Maar de deelnemers 
zijn zeker niet alleen mensen met klachten. Het zijn 
ook mensen die sporten fijn vinden en gewoon in 
beweging willen blijven.’ Ik vraag nog aan de deel-
nemers waarom zij deelnemen aan de beweeg-
groepen. ‘Het is laagdrempelig’, antwoordt een 

deelneemster. ‘Het is geen sportschool of fitness-cen-
trum’, beaamt een ander. ‘Het enthousiasme is groot’, 
zegt weer een andere deelnemer. ‘Het sociale aspect 
speelt een belangrijke rol’, vult Koen aan. ‘Ze zijn in de 
loop van de tijd echt een hechte vriendengroep ge-
worden. We gaan zelfs een keer in het jaar samen uit 
eten of doen een andere leuke activiteit.’

Je wilt het dus de komende jaren blijven doen?
Koen: ‘Jazeker. We zitten wel vast aan het maximum 
aantal deelnemers per groep, maar zolang die blijven 
komen, ga ik door.’

De beweeggroepen bestaan uit 10 tot 12 personen in 
de leeftijd tussen de 50 en 70 jaar. Onder muzikale be-
geleiding worden oefeningen gedaan gericht op spier-
kracht en conditie. De beweeggroepen vinden plaats 
iedere maandag van 17.00 tot 18.00 uur en iedere 
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. De kosten zijn 60 
euro per kwartaal.

Voor meer informatie: 
Koen Lensen, koenlensen@live.nl, 06 53 33 34 65.

Voor meer informatie over Centrum Beweegt! kun je terecht bij Stip-Centrum. 
Kun je niet langskomen, maar heb je toch een vraag of een idee voor de wijk? Mail dan 
naar centrum@stipnijmegen.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar de Stip-lijn, maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur op (024) 350 20 00.

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Koen Lensen en Jack Fila

Leden van de beweeggroep
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OpgROEIEN IN 
NIJMEgEN-CENTRUM

Kai (9) Nina (6) en Mika (11)

☻Waar zijn jullie geboren?
Nina: Ik ben geboren thuis, toen wij nog in Bem-
mel woonden. Kai is ook in Bemmel geboren met 
een sneltreinvaart. Hij belandde op de badkamer-
vloer en is nog steeds een snelle jongen. Mika 
deed het wat rustiger aan als oudste maar werd 
ook thuis geboren in Lent waar zijn ouders toen 
woonden.

☻Hoe vinden jullie Nijmegen-Centrum?
Nina, Kai en Mika: Heel erg leuk, maar we woon-
den al in het centrum aan de overkant, drie hoog 
op de Veemarkt. Daar hadden we twee slaapka-
mers. Nu hebben we een veel groter huis met 
een tuin aan de achterkant en voor ons alle drie 
een slaapkamer omdat er in één kamer een muur 
tussen is gezet.

☻Met wie wonen jullie in huis?
Nina, Kai en Mika: Met zijn vieren: mama Nel-
leke en wij met z’n drieën. Papa Retxu woont er-
gens anders. We hebben geen huisdieren meer. 
Eerst hadden we twee konijnen, wandelende tak-
ken en vissen.

☻Op welke school en in welke klas zitten jullie?
Nina, Kai en Mika: Wij zitten op de Michiel de 
Ruyterschool aan de Tweede Oude Heselaan. 
Daar zaten we al op en als je op de fiets door de 
Eerste Oude Heselaan fietst ben je er zo. Daar 
hebben we ook onze vriendjes en vriendinnetjes, 
dus zijn we op die school gebleven en niet naar 
de school in het centrum overgegaan. Mika zit in 
groep 7. Hij heeft een meester Jos en een juf. Kai 
zit in groep 6. Hij heeft twee juffen: juf Astrid en juf 

Sylvia. Nina zit in groep 3. Ze heeft zelfs drie juf-
fen die elkaar afwisselen. Woensdag 6 november 
waren ze alle drie thuis omdat de leerkrachten 
staakten. Voor kinderen heeft dat zo zijn voorde-
len: dagje vrij.

☻Wat vinden jullie het leukst aan elkaar?
Nina, Kai en Mika: Lekker samen spelen, dat 
kunnen we samen erg goed. Ook al zijn we broers 
en een zusje. Het is altijd gezellig en je bent nooit 
alleen. Mika is als oudste de rustige broer, Kai 
lekker druk en Nina spontaan en gezellig. 

☻Hebben jullie hobby’s?
Nina: Ja, ik hou erg van spelen met de Lego, 
knutselen, tekenen, kleuren en ook cupcakes 
bakken. Ik speel ook wel eens een spelletje op de 
laptop. Kai: Ik speel graag met Playmobile en de 
Lego van Star Wars en game op de Playstation 
4. Mijn favoriete spel is Fortnite. Ons game-uurtje 
is tussen 5 en 6 uur. Mika krijgt gitaarles in de 
Lange Hezelstraat bij Capodastro, de bekende 
man met de Franse bulldog. Hij speelt ook nog 
graag met de Lego en natuurlijk houdt ook hij van 
gamen.

☻Hebben jullie ook hartsvrienden?
Kai: Jawel hoor… Jip, Max, Puck en Ties. Mika: 
somt een berg vriendjes op zoals ook Jip, Max, 
Giovanni, Raoul, Jules en Daantje. Nina: heeft 
Lucy, Wietse, Pere en Melle als vrienden. Alle 
vriendjes komen over de vloer. Het is een zoete 
inval dus bij mama Nelleke en voor een kinder-
feestje draaien ze de hand niet om. Die zijn er 
dus regelmatig. Mama staat zelf voor de klas, 
weliswaar voor de oudere jeugdigen aan de 
HAN, maar een beetje drukte kan ze heel goed 
hebben.

☻Waar worden jullie heel blij van?
Kai: van lekker boksen bij de Boksacademie in 
de Honig. We moeten daar flink werken aan de 
conditie en daar kan ik mijn energie goed kwijt. 
Nina is nog druk met het behalen van haar zwem-
diploma en Mika voetbalt lekker bij de E’tjes van 
Blauw Wit. Hij is dus dol op voetbal. Alle drie wor-
den ze ook erg blij van een uitje naar de film.

☻☻

Mariken was er superblij mee dat er weer een gezin zich heeft aangemeld om te figureren in het 
wijkblad van de binnenstad. Deze twee vrolijke broers en hun zusje wonen sinds kort op de Kromme 
Elleboog. 

Mogen wij u voorstellen aan Nina van 6 jaar, Kai van 9 jaar en Mika van 11 jaar:
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☻Wat is jullie favoriete vakantieland?
Kai, Nina en Mika. Favoriet land is er niet echt. 
Ze roepen door elkaar dat ze al veel gekam-
peerd hebben in Frankrijk, waar de tent al klaar 
staat en ook Disney Parijs is erg in trek. Voor 
een heerlijke duik en zoeven van de glijbaan 
in een Aquapark kan je het drietal ook wakker 
maken.

☻Als jullie veel geld hadden, wat zouden  
jullie daarmee willen doen?
Kai: Dan zou ik een grote villa kopen waar 
mama ook mag wonen. Mika’s voorkeur gaat 
ook uit naar het kopen van een villa terwijl Nina 
een Porsche wil kopen, wat voor een meisje 
erg bijzonder is.

☻Wat is jullie lievelingseten?
Kai houdt het bij een malse biefstuk, terwijl 
zijn zus Nina een kropje sla niet te versmaden 
vindt. Mika houdt het bij de frietjes. Bij elkaar 
is het een leuke maaltijd met voor elk wat wils, 
te bestellen in elk restaurant, maar vooral ook 
thuis.

☻Wat willen jullie later worden?
Kai: boksleraar en uitvinder, zoveel is wel dui-
delijk. Mika houdt het op profvoetballer, maar 
buschauffeur staat nu ook nog hoog op de lijst. 
Nina droomt er van om kunstschilder te wor-
den.

☻Wat is jullie grootste droom?
Rijk worden en gelukkig. Een gouden combi-
natie. De toekomst zal het uitwijzen, maar de 
kinderen groeien op in een warm nest, dus dat 
zit wel snor en is de stabiele basis voor het ul-
tieme geluk. Moeder Nelleke staat aan het roer 
voor de juiste koers.

Het was reuze gezellig om aan dit keukentafel-
gesprek deel te nemen. We bedanken de kin-
deren en hun moeder hartelijk voor de gastvrij-
heid. Gerie maakt nog wat schitterende foto’s. 
Het plaatje is compleet..

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandman

Het apenorkest 
Met al die nieuwe warenhuizen aan de 
Grote Markt is er toch een andere sfeer 
gekomen op die plaats. Vele Nijmegenaren 
denken met weemoed terug aan de tijd nog 
niet eens zo lang geleden dat er nog een 
V&D aan de markt stond. Wat er nu staat zo 
reageert men, is nieuwe wijn in oude vaten. 
Het ging dan vooral om de sfeer van het 
warenhuis toen. Er was van alles te koop: 
huishoudelijke artikelen, er was een goede 
banketbakker, uitstekende marsepein in de 
laatste maanden van het jaar. De geur van 
speculaas ging als het ware om het pand 
heen. Kocht je een fiets dan reed je door 
de zaak heen en ging je de lift in naar de 
begane grond. 

V&D was jarenlang een Winkel van Sinkel. 
Uiteindelijk maakten de eigenaren er een 
Marktplaats van met allemaal merkeigen 
winkeltjes onder V&D-paraplu. Het bleek 
het onjuiste recept voor Nijmegen. De oude 
V&D-sfeer leek verdwenen. Voorheen de 
grootste fonotheek van Nederland waar je 
op zaterdag je singles aanschafte. Waar je 
voor je plezier en vertier heen ging. 

Ergens verscholen op de eerste etage was 
het apenorkest in een soort glazen kast. 
Prachtig al die mini-apen met saxofoon, 

trompet, drumstel en alles wat een orkest, 
orkest maakte. Deed je een muntstuk in de 
sleuf aan de zijkant dan begonnen de apen 
met volle energie te spelen en stonden er 
direct tien mensen omheen. Het was een 
kermisattractie door het jaar heen voor jong 
en oud. 

Die herinneringen blijken heel kostbaar. De 
muziek is verstomd, de apen uitgespeeld, 
de fonotheek verdwenen. De sloper ver-
scheen op het toneel en die toverde weer 
een nieuwe winkel. Die is onlangs geopend 
en zal de komende jaren de sfeer bepalen. 

Deze tijd stelt weer andere eisen. Nieuwe 
namen verschijnen aan de horizon en die 
verkopen dingen die mensen van nu weer 
nodig hebben. Ik voel echter weemoed als 
ik aan die glazen kast denk in dat waren-
huis. Er zijn echter andere apen voor in de 
plaats gekomen. Iets met sport en bewe-
ging op een zeer grote schaal. Ik mis die 
voorgaande apen toch. Op Marktplaats is 
de bimbobox, zoals die glazen vitrinekast 
officieel heet, nog steeds te koop.

Lenig en sportief willen we allemaal zijn. 
Sfeer is echter niet te koop. Die maken we 
met zijn allen. 
Die apen hoorden erbij!

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk

Gevel voormalige V&D
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Eendjes in de vijver van het park

Het Stedelijk Gymnasium en het park
Op een druilerige vrijdag 4 oktober liepen de leerlingen van 
de Intermezzoklas en de eerste klassen van het Stedelijk 
Gymnasium vol enthousiasme de jaarlijkse sponsorloop. 
Zij lopen dan geld bijeen voor vier goede doelen. Ieder jaar 
weer zijn wij, de Stichting Vrienden Kronenburgerpark, een 
van die doelen. Ieder jaar weer worden wij verblijd met een 
cheque, waarmee wij iets extra’s kunnen doen voor onze 
dieren. 
Op woensdag 13 november werd op feestelijke en lawaai-
erige wijze de cheque aan ons uitgereikt. Het is fantastisch 
om te zien hoe enthousiast de jongsten van deze school 
deze uitreiking tot een klein feestje maken (zie foto).
Het Kronenburgerpark is de mooiste voortuin die een 
school zich kan wensen. Wij doen ons best om dat zo te 
houden. Met steun van het gymnasium en alle andere 
sponsoren. Dank hiervoor. Een mooi 2020!

Tekst: Joke van Onna     Foto: Jac van Duinen

Winterwandelingen in het
Kronenburgerpark
In de donkere dagen na Kerstmis zal ook dit jaar weer de kerstverlichting ontsto-
ken worden in de torens van het Kronenburgerpark. Op vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 december houdt de Stichting Nijmeegse Torendag daar de traditionele 
winterwandelingen langs de drie monumentale torens in het park. De wandeling 
start in de Sint Jacobstoren (ingang hoek Van Berchenstraat-Parkweg), gaat dan 
door het park via de sprookjesgrot naar de Roomsche Voet en eindigt in de Kruit-
toren 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. Alle drie de dagen 
beginnen de wandelingen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Van volwassen 
deelnemers wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. Voor alle drie de wandelin-
gen geldt een maximum aantal deelnemers van vijfentwintig. Aanmelden is ge-
wenst via nijmeegsetorendag@gmail.com.

Tekst: Harry Janssen     Foto’s: Karina Ronde-Teunissen

Stad aan de Waal 

Kronenburg
De eerste keer was spannend: ik wachtte 
op een huis en landde ergens in het park als
opvulling voor mijn pauze, ik zat op een bank
omringd door hoog diepe lagen groen, uitlopers
met hond of roedels liggend met boeken, ik wist 
meteen, toen al… dit lijkt op geboortegrond.

In deze stad. Ik woon nu. Ik slaap hier. 
Ik kom voor de pauwen om te pronken met veren
om trots langs de vijver te flaneren, ik daag uit door
de leeuw toe te brullen, kijk mij hier… hoor mij hier 
onder het kruit van de toren te lopen zonder vrees dat
hij me beschiet want hoger hoef ik immers niet. 

Ik zie nog middeleeuwen in zijn muur, de dampen.
Het monument in de schaduw om ijsjes te eten, jonge
oude mensen die groeten of iets vragen en ik zeg altijd
ja in dit park met zijn hemeldak van bomen waar alles
in mij tot rust is gekomen, herboren in zijn milde gras
waar Kronenburg ooit bestemd voor was. 

Eva Jeune

Leerlingen van het stedelijk vieren een feestje

Kronenburgerpark in winterse tooi
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Graag nodigen wij u uit voor een werkbij-
eenkomst over terrassen in het centrum op 
maandag 16 december, van 17.00 tot 19.00 
uur in de Lindenberg (Ridderstraat 23, Nij-
megen). Deze bijeenkomst wordt georga-
niseerd door het Huis voor de Binnenstad, 
het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum 
en gemeente Nijmegen

Aantrekkelijke horeca en terrassen in het 
centrum zijn van belang voor bewoners, on-
dernemers en bezoekers van de binnenstad. 
Voor de ondernemer verruimt een terras de 
exploitatiemogelijkheden van zijn zaak en is 
een belangrijke inkomstenbron. Voor de be-
zoekers draagt het terras bij aan een aantrek-
kelijke binnenstad, waar het prettig vertoeven 
is. Ook omwonenden kunnen gebruik maken 
van de terrassen in de binnenstad. Tegelij-
kertijd is voor hen van belang dat mogelijke 
overlast, meestal geluidshinder, zoveel moge-
lijk beperkt wordt. 

De gemeente werkt op dit moment aan aan-
passingen van het bestaande terrassenbeleid. 
graag kijken we daarom met u naar de nu 
geldende regels en horen we uw wensen, vra-
gen en opmerkingen: wat gaat er goed, wat 
kan er beter? Welke tips en tops wilt u aan de 
gemeente meegeven? 

Het programma van deze avond: 
• Opening door gespreksleider Jan Bart Wil-
schut
• Interview met wethouder Monique Essel-
brugge, Jolanda van Veluw (voorzitter Bewo-
nersplatform Nijmegen-Centrum) en Maarten 
Mulder (Binnenstadmanager Huis voor de 
Binnenstad)
• Korte toelichting op huidige terrasregels 
• Meningen uit de zaal
• Op ‘stadssafari’ langs de terrassen door de 
binnenstad, of op ‘binnensafari’ verder praten 
over de verschillende thema’s rond terrassen.

Komt u ook? 
Meld u dan aub aan via www.nijmegen.nl/for-
mulieren/aanmelden-werkbijeenkomst-terras-
sen-in-het-centrum/. graag in dit berichtje uw 
naam en adres aangeven en melden of u be-
woner, bezoeker of ondernemer in de binnen-
stad bent. U ontvangt dan een bevestiging. 
Voor soep en een broodje wordt gezorgd.

Met vriendelijke groet, 

• Monique Esselbrugge, wethouder Economie en 
Toerisme • Turgay Tankir, voorzitter Huis voor 
de Binnenstad • Jolanda van Veluw, voorzitter 
Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
Foto: Gerie Sandmann

Bestuur met oude 
bekenden en een 
nieuw gezicht
Centrumbewoners Jolanda van Veluw (voor-
zitter), Lucy Holl en peter-paul Leferink op 
Reinink vormen het nieuwe bestuur van het 
Bewonersplatform Nijmegen-Centrum. Ze zijn 
Franca Snoeijs, Chris Diks en Az groen opge-
volgd die geen mogelijkheden meer zagen 
om tijd vrij te maken voor het platform. 
Jolanda en Lucy zaten al eerder in het be-
stuur en gaan samen met peter-paul vol frisse 
energie weer met de bewoners van Nijmegen-
Centrum (Benedenstad en stadscentrum) 
thema’s rondom leefbaarheid op de agenda 
zetten. We werken samen met ondernemers 
en gemeente aan een balans tussen wonen, 
werken, uitgaan en toerisme in ons mooie 
levendige centrum.

Platform op Facebook

Het Bewonersplatform Nijmegen-Cen-
trum wil meer verbinding tussen alle be-
woners in het stadscentrum en de Bene-
denstad. Daarom zijn er bijeenkomsten 
en daarom delen we relevante berichten 
via Facebook. Like onze Facebookpagina 
(zoek op ‘BpNC’)

Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com

Om vast te noteren

Data bijeenkomsten bewonersplatform 
2020. Op maandagen 23 maart, 22 juni, 
21 september, 23 november. Aanvang 
19.30 uur.

Bewonersplatform Nijmegen-Centrum

Lucy Holl, Jolanda van Veluw en peter-paul Leferink

Uitnodiging voor werkbijeenkomst 
over terrassen in het centrum 

Terrassen op de Grote Markt
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Inspirerende jongeren

Van links naar rechts: Rik, Cynthia, Jona en Joost. De hond heet Mien

Toen ik binnen kwam lopen bij Heart of Gold moest ik eerst langs 
een enorme stellage vol met drank. Ik vroeg mij af of ik op de juiste 
locatie was. Ik ging op het geluid af, achterin zaten drie jongens aan 
een lange tafel te tekenen, kletsen en lachen. Ik voelde me gelijk op 
mijn gemak en had niet het gevoel dat ik een tattooshop binnen 
stapte. De sfeer is er fijn. 

Jonathan, Jona, kok, tatoeëerder, vader, creatief, vriendelijk, openmin-
ded. Ik leerde hem een paar jaar geleden kennen. We waren collega’s 
bij Freddy’s beerkitchen. Waar hij nu zo af en toe nog mee draait. Als je 
Jona ziet zul je hem niet snel vergeten. Hij heeft zijn eigen stijl, bijzonder 
vriendelijke uitstraling en veel tatoeages. In de periode dat ik samen met 
hem werkte kwam ik er snel achter dat hij erg creatief is. Hij tekende zo 
nu en dan wat op een krijtbord of hij haalde na werk zijn schetsboek 
tevoorschijn. Later kwam ik erachter dat hij in het verleden werkte in 
een tattooshop. Hier heeft hij geen fijne ervaring gehad, de tattoo we-
reld kan hard en competitief zijn. Hij besloot een andere richting op te 
gaan. Hij kon zijn creativiteit kwijt in het koken. Tijdens een werkdag bij 
Freddy’s werd hij opgemerkt door Robbin van The Dutch Harbour, een 
tattooshop in Nijmegen. Robbin plukte hem van het terras. Zo begon 
Jona langzaamaan weer te tatoeëren. Toen Rik Heart of gold ging ope-
nen is Jona met hem mee gegaan. ‘Jona is geëvolueerd in zijn stijl’, aldus 
Rik. Hij begon met watercollor tattoos, toen maakte hij de overstap naar 
newschool. Dit was een hele nieuwe stijl, vandaar de naam. Nu is Jona 
vooral bezig met de moderne japanse stijl. 

In de tattoowereld heeft een beginnend tatoeëerder een leermeester. 
Robbin en Rik waren dit voor Jona. Tatoeëren is een ambachtelijk be-
roep. Van de leermeester leer je verschillende technieken en stijlen, 
daarnaast krijg je als leerling verschillende opdrachten. Dit is belangrijk 
voor het ontwikkelen van je eigen stijl en het opdoen van ervaring. 
 
Rik, een van de andere jongens aan de tafel, is de eigenaar van Heart 
of gold. Een bescheiden man die de mensen om zich heen veel ruimte 

geeft. Zijn achtergrond is sociaalpedagogisch hulpverlener, waar hij tot 
de ergernis van zijn docenten voornamelijk aan het tekenen was. Hij 
heeft ook een tijd gestudeerd aan de kunstacademie. ‘Niks voor mij, dan 
moet ik de hele tijd uit mijn comfortzone’, zegt hij lachend. Net als bij 
Jona heeft Rik het vak geleerd onder begeleiding van Robbin. De stijl 
die Rik vooral tatoeëert is de traditionele stijl. Deze stijl is al heel oud en 
komt vanuit de tijd van de oude zeemannen, die tatoeages verzamelden 
op basis van prestaties of bijgeloof. Herkenbaar aan dikke lijnen, simpli-
citeit en niet te veel details. In de zaak hangen verschillende werken van 
Rik. Ik vind het inspirerend om te zien. Het geeft mij het gevoel dat ik 
wil gaan tekenen. De zaak is nu een week open. ‘Het is superspannend, 
maar het loopt al heel goed.’ Rik is dankbaar voor alle steun die hij krijgt 
van de mensen om zich heen. 
 
Duurzaam ondernemen vinden ze belangrijk. ’We moeten niet alleen 
aardig zijn voor de mensen om ons heen maar ook voor onze omgeving, 
de aarde.’ Ze zijn nu 80 procent groen: het gebruik van biologisch af-
breekbare materialen, scheiden van afval, het gebruik van veganistische 
inkt et cetera. 

Jona en Rik werken met Joost en Cynthia, samen werken ze in de zaak. 
Ze delen het pand met de Schavuit en Co van Mickel Moors. Vandaar de 
binnenkomst langs de stellages met drank. 

Wil je de artiesten van Heart of gold ontmoeten? Ben je nieuwsgierig 
naar wat er allemaal te zien is? Heb je zin in koffie? Wil je rondhangen 
met leuke mensen? Of misschien een tatoeage? Je kunt zo naar binnen 
lopen. Of kijk op de Instagram: heartofgoldtattooparlour.

Tekst: Rosa Mulder     Foto’s: Gerie Sandmann

TATTOOSHOp HEART OF gOLD



13

William Nijland

De winter is er weer
Tijd voor dikke jassen, regenpakken en lekkere ste-
vige maaltijden. Gezelligheid kent geen tijd. ROC-
jongeren zetten zich samen met www.Sheltersuit.com 
en de www.Fieldworkfoundation.nl in voor de mensen 
in Nijmegen die het wat dat betreft minder hebben. 
160 jonge mensen die dit oppakken. Zij zijn in groep-
jes actief en komen met goede ideeën. Ideetjes hoe 
de mensen te helpen of om geld in te zamelen voor 
goede ideeën van anderen.
Als u dit leest lopen de acties alweer ten einde, maar 
ik heb er goed vertrouwen in dat we in de koudste 
maanden januari en februari veel goede dingen kun-
nen doen. Misschien wilt u zelf iets bijdragen en be-
ter… kent u mensen die wel een goede dag kunnen 
gebruiken. Laat het mij weten en samen komen we tot 
een plan. Heel goed voor u en de medemens!
Zouden we als bewoners en ondernemers in het cen-
trum ten minste vijf geef-acties kunnen aanreiken én 
uitvoeren. Zou wel mooi zijn: william.nijland@politie.
nl. Dat deze jongeren zo met de maatschappij aan de 
slag gaan, geeft mij een warm gevoel. Daar kom ik de 
winter makkelijk mee door.
Los daarvan blijf ik geïnteresseerd in de zaakjes die 
u wel ziet, maar niet vertrouwt. Pandjes waar je nie-
mand ziet of af en toe iemand, maar het is raar. Mis-
schien ook wel de zaak waar altijd mensen zijn, maar 
geen klanten.
Mail mij of bel anoniem met de politie. Kijk eens op 
www.politie.nl. Elk jaar tellen wij de buren van wiet-
kwekerijtjes, illegale casino’s en drugslabs. Meestal 
waren er signalen die achteraf gehoord werden als 
‘o ja’ en ‘dat dacht ik al’. Allemaal buren die mazzel 
hebben gehad. Geen chemische ramp (of wel zoals 
in Arnhem), geen brand (of wel van de kwekerij op 
zolder) en geen aso-mannetjes in dikke bakken (die je 
kleinkinderen omver rijden) voor de deur.
Doe er wat mee.

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

De stichting ‘HartslagNijmegen’ streeft er naar heel Nijmegen hartveilig te 
maken. Voor dit doel is vanuit Dukenburg enige tijd terug een start gemaakt 
met het buiten plaatsen van gemeentelijke AED’s (Automatische Externe 
Defibrillator). Deze apparaten, geplaatst binnen in wijkcentra en sporthallen, 
waren soms maar enkele uren en op bepaalde dagen bereikbaar. Nu zijn deze 
AED’s te vinden in pincodekasten aan de buitenmuren. 

Op 30 oktober 2019 hebben de Nijmeegse AED-stichtingen samen met wethouder 
Velthuis het AED-project voor buitenplaatsing afgerond. De stichtingen kregen 
een mooie waardecheque overhandigd. Er zijn nu in heel Nijmegen vijfendertig 
gemeentelijke AED-apparaten ‘buitengeplaatst’. Deze worden beheerd en onder-
houden door de vrijwilligers van de AED-stichtingen. 

Basis is de zes jaar geleden opgerichte stichting AED Dukenburg. In Dukenburg en 
Lindenholt heeft deze stichting inmiddels een goed dekkend netwerk van vrijwil-
lige hulpverleners en drieënveertig AED apparaten in de openbare ruimte. Voor het 
realiseren van dit doel is de stad in vijf delen verdeeld. In elk deel komt een eigen 
AED-stichting, zo kan er dichtbij en samen met bewoners aan dit doel gewerkt 
worden. In Nijmegen-West is een jaar terug een nieuwe stichting opgericht, stich-
ting AED Nijmegen-West en er komt een stichting in zuid. 

Centrum en Waalkade hartveilig
Met deze afronding staat het project hartveilig maken van Nijmegen niet stil. Zo 
geven de instructeurs van de AED-stichtingen reanimatieles aan ambtenaren via de 
Nijmegen school. Er start een nieuw project met de binnenstadwinkeliers en er zijn 
contacten met de ondernemers aan de Waalkade.
 
Iedereen kan meedoen! Wanneer men een BHV- of reanimatiecursus heeft gevolgd, 
mag men zich aanmelden bij HartslagNu (www.hartslagnu.nl of de app hartslagnu 
nieuw). Alleen dan krijgen hulpverleners bij een alarm een oproep via sms en/of 
app om naar een slachtoffer te gaan of een AED te halen.

Tekst: AED-stichtingen     Foto: José Saras

Van links naar rechts: Erik de Nie, voorzitter AED Nijmegen-West, peter Saras, secre-
taris AED Dukenburg, en Nico de Boer, voorzitter stichting HartslagNijmegen

Afronding gemeentelijk AED-project

HEEL NIJMEGEN HARTVEILIG
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Wereldwijd wordt er door het jaar heen op 
bijna elke dag stilgestaan bij een bijzon-
dere gebeurtenis, een persoon, een ziekte 
of een activiteit. 11 oktober is ook zo’n 
bijzondere dag. Het is de internationale 
Coming-Out Dag, Dag van de applicatiebe-
heerder, Internationale Dag van het Zicht 
en WereldMeisjes Dag. Nijmegen stond 
dit jaar op 11 oktober in het teken van zijn 
daklozen. 

Er bestaat een internationale Dag voor men-
sen die geen huis hebben, de World Homeless 
Day. Deze wordt internationaal ‘gevierd’ op 10 
oktober. Een dag later dan de rest van de we-

reld staan de daklozen van Nijmegen op vrij-
dag 11 oktober in het zonnetje. Het Kolping-
huis in de Smetiusstraat fungeert als het decor 
voor deze dag. Halverwege het programma 
arriveren we bij het Kolpinghuis. Wij zijn on-
miskenbaar op het juiste adres. Buiten, vlak 
voor de entree, staat een aantal daklozen in 
de miezerige regen hun groene blikjes bier te 
nuttigen. Binnen wordt geen alcohol verkocht. 
Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. 
In de hal worden we met twee consumptie-
muntjes en het programma welkom geheten. 
Het is er gezellig druk en een beetje broeierig. 
Ondanks dat het de hele dag regent is het 
rond de 18 graden. Ik weet niet waar ik moet 
kijken. Er gebeurt een hoop. Ik zie veel beken-
de daklozengezichten. Als je dagelijks door 
het Kronenburgerpark loopt om je hond uit te 
laten kom je ze allemaal weleens tegen. Is het 
niet daar dan wel voor de deur van de Albert 
Heijn of de Coöp. Ze horen bij de stad. Als het 
er maar niet te veel worden en ze nog rede-
lijk soepel opgaan in de omgeving. Anders 
krijgen we er gevoelsmatig last van. Ze vielen 
me deze zomer meer op dan in voorgaande 
jaren. Zijn het er meer geworden of zijn ze 
vaker op straat? In beide gevallen een veeg 
teken, lijkt me. Stichting Dagloon, prominent 
aanwezig die dag, probeert de ‘doelgroep’ 
door het aanbieden van een nuttige dagbe-

steding, van de straat te houden. Stichting 
Dagloon zet zich in voor (dreigend) dak- en 
thuislozen. Voor een vrijwilligersvergoeding 
werken de Dagloners een tot drie dagdelen 
per week. Een simpel concept met veel bete-
kenis. Naast het extraatje helpt het werken bij 
dagloon voor: een schone stad, een dagritme, 
contact met anderen, en het opbouwen van 
vaardigheden om een eventuele stap te zetten 
richting betaald werk. Met een wervingsflyer 
van Stichting Dagloon in de hand lopen we 
verder. Mijn collega duwt mij een bakje pa-
ella in de hand. gemaakt tijdens de ‘heerlijke 
hapjes maken’-workshop van Job Vos. Alle 
workshops en activiteiten zijn bedoeld voor 
de daklozen. Er is een scala aan activiteiten. 
Zo kun je je eigen T-shirt ontwerpen en laten 
bedrukken bij het Atelier van de Overlevings-
kunst. Enkele mensen laten hun haar knippen 
door een echte kapper of ondergaan een 
heerlijke pedicurebehandeling. Voor de ijdele 
daklozen is er een mogelijkheid om jezelf te 
laten portretteren of op de foto te gaan. Er 
is ook een buitenactiviteit. Samen met een 
ervaringsdeskundige kun je een stadswande-
ling maken vanuit daklozenperspectief. Zo 
op het eerste gezicht is de verhouding dak-
loos niet-dakloos onder de bezoekers vijftig 
procent. Het hele gebeuren wordt naast een 
eigentijdse muzikale omlijsting in de vorm 

DAKLOZENDAG 11 OKTOBER 2019
Veel bezoek tijdens de bijeenkomst in het Kolpinghuis

Eten maken voor de aanwezigen
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 21 januari om 14.00 uur 

Thema: De geschiedenis van de Grotestraat 
Spreker:  Rene van Hoften 
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee 
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

De Grotestraat is lange tijd een van de 
belangrijkste straten van oud-Nijmegen ge-
weest, vandaar de naam Grotestraat. Het 
was dé verbinding tussen de Waalkade en 
het oude stadscentrum met Grote Markt en 
Burchtstraat. Door de vele kooplui, wande-
laars, winkeliers, bezoekers, pontvaarders en 
feestvierders was het de drukste route tussen 
Boven- en Benedenstad. Er lagen oude her-
bergen zoals de Witte Beer, de Gulden Valk 
en de Zwarte Raaf, waar raadsleden en Gel-
derse adel na gedane arbeid in het stadhuis 
hun biertjes dronken. Er lag een grote stads-
pomp waar de vele dienstmeisjes in de stad 
emmers water haalden en elkaar de laatste 
roddels vertelden. 

Gelovig was men er ook want er lag de Lu-
therse kerk, er lag de eerste synagoge en er 
lag een Arminiaanse schuilkerk waar stiekem 
het geloof werd beleden. De Grotestraat was 
ook een onderdeel van de Joodse wijk in Nij-
megen, gelegen rond de straten Smidstraat, 
Priemstraat, Ganzenheuvel en Nonnenstraat. 
De Joodse families Levison, Polak, Frank, 
Cohen hadden er hun woonhuizen. Ook de 
Joodse familie Presburg had er een huis. 
Henriette trouwde in Nijmegen met Heinrich 
Marx, een van hun kinderen was Karl. 

Het was ook een straat met drukkerijen zo-
als Thieme, Malmberg, Cohen en Van Goor 
en de familiebioscoop van Kersten. Omdat 
de straat zo stijl was deden zich de nodige 
ongelukken met paardenkarren voor. Met het 
opheffen van de Gierpont in 1936 kregen veel 
bakkers, slagers, kruideniers en caféhouders 
het moeilijk. Vanaf de jaren vijftig lagen er ca-
fés zoals Extase, de Stellakelder, de Baalbar, 
café Malando. Na de verkrotting en afbraak 
van de oude panden brak na 1980 met com-
plete nieuwbouw een geheel nieuwe periode 
aan. Leo van Stijn heeft er een mooi lied over 
geschreven.

van een rap opgesierd door maar liefst twee 
burgemeesters. De eerste, nachtburgemeester 
Hendrik Jan Derksen, hebben we gemist. De 
diverse workshops zijn doorlopend. Tussen-
door vinden op het podium diverse presenta-
ties plaats. De bezoekers worden door al deze 
presentaties geïnformeerd over ontwikkelin-
gen die voor dak- en thuislozen van belang 
zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over woonmo-
gelijkheden als de Binder en sporten via Stich-
ting Life goals. De eerste bewonerservaringen 

van De Binder, het voormalige belastingkan-
toor, worden gedeeld. De kamers worden 
verhuurd aan mensen die door omstandighe-
den snel een tijdelijk woonruimte zoeken. Ook 
geven de straatartsen van praktijk Buitenzorg 
uitleg over medische zorg voor de daklozen. 

Onze echte burgemeester neemt het boek 
van Marco Luyer in ontvangst. Met mede-
werking van Social Design politie worden 
daklozen gestimuleerd in hun creativiteit. Zo 
ook Marco. Door deze medewerking heeft hij 
een extra zetje gekregen om zijn levensver-
haal op papier te zetten. Burgermeester Bruls 
prijst het initiatief van de politie, maar laat 
niet na om aan te geven dat boeven vangen 
core-business is en blijft. Met Bruls valt niet te 
sollen. Het valt me op dat Bruls erg toeganke-
lijk is en veel daklozen op hem afstappen om 
hem de hand te schudden en een praatje te 
maken. Zoals de burgemeester is, is eigenlijk 
de hele sfeer van die dag. gemoedelijk, gezel-
lig en constructief.

Met het gekochte boek van Marco in mijn 
hand loop ik de zaal uit op weg naar de uit-
gang. In de gang is onze burgermeester in 
gesprek met een dakloze bezoeker. Ik groet 
hem. 

Dag meneer de burgemeester!

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

Burgemeester Bruls (rechts) ontvangt het boek van Marco Luyer

Reclame voor het boek van Marco Luyer
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Op een donkere dinsdagavond verzame-
len enkele deelnemers aan de WijKring-
Centrum en hun projectleider Lieke van de 
Braak op j72 aan de St.Jorisstraat 72. ‘We 
gaan vanavond flyers van de Stip-Centrum 
verspreiden. Deur aan deur, overal in de bus 
waar geen nee-nee-sticker op staat’, verdui-
delijkt Lieke. Ik (J.F.) loop mee ter kennis-
making met de deelnemers. 

Het zal een lange, maar vooral langzame tocht 
worden. De herfstkermis oefent een sterke 
aantrekkingskracht op sommige deelnemers. 
Maar vooral zich te houden aan de nee-nee-
stickers op de brievenbussen blijkt een hele 
opgave. 

Uiteindelijk, na dik twee uur, realiseren de 
deelnemers een brievenbustocht via de Cani-
siussingel, Oranjesingel, Bisschop Hamerstraat, 
In de Betouwstraat, Bloemerstraat, Karren-
gas, piersonstraat, Zeigelhof, (een gedeelte 
van) plein ’44, Augustijnenstraat, grote Markt, 
Burchtstraat en Kelfkensbos. De laatste straten 
doen het tempo versnellen: de kermis komt in 
zicht en enkele WijKringers hebben vanaf het 
begin van de tocht smachtend aangegeven 
deze te willen gaan bezoeken. Aangekomen 

WijKring Nijmegen-Centrum
Samen leer je de wijk én elkaar beter kennen!

op Kelfkensbos wordt het restantpakketje fly-
ers bij Lieke ingeleverd en ‘Foetsie … weg zijn 
ze!’ Mijn eerste kennismaking met enkele deel-
nemers aan de WijKring-Centrum. Lieke: ‘De 
deelnemers zijn bij de WijKring gewoon omdat 
ze het heel leuk vinden om met een groep ge-
lijkgestemden van alles te organiseren en el-
kaar te helpen bij alledaagse activiteiten.’ Een 
professioneel georganiseerde vriendenclub, 
gaat er door mij heen. Maar later, wanneer ik 
meer deelnemers heb ontmoet, moet ik toe-
geven dat het veel meer is dan alleen maar ge-
organiseerd; de WijKring-Centrum is een leuke 
club van enthousiastelingen, jong en oud die 
intussen een hechte groep vormen. 

Wat is een WijKring?

In een brochure lees ik dat een WijKring een 
samenwerkingsproject is van mensen met 
een zorg- en ondersteuningsvraag en de ge-
meente Nijmegen. Ook het Zorgkantoor VgZ, 
Bindkracht10, pluryn en de diverse woning-
bouwcorporaties zijn in deze samenwerking 
betrokken. Het idee is dat binnen een WijKring, 
naar het voorbeeld van het Engelse KeyRings, 
ondersteuning wordt geboden aan mensen 
met lichte tot zware zorgvragen. Deze mensen 
kunnen dan de stap naar zelfstandigheid beter 
maken samen met anderen. Ze wonen in hun 
eigen huis en delen hun kwaliteiten en capa-
citeiten met elkaar en met hun wijkbewoners. 
Alles met het doel mee te doen in deze samen-
leving. Uitgangspunt daarbij is dat mensen op 
het ene moment ondersteuning nodig hebben 
en op een ander moment ondersteuning kun-
nen geven. 

Wie zitten er in een WijKring?
Een WijKring is een groep van ongeveer 
negen mensen met een ondersteunings-
vraag die op loopafstand van elkaar wo-
nen. Samen verkennen zij de wijk, zetten 
zich in voor de wijk en steunen elkaar, 
waarbij uitgegaan wordt van talenten en 
kwaliteiten. Wekelijks zijn er bijeenkom-
sten met de WijKring-deelnemers. Ook 
anderen zijn welkom om zich als vriend 
van de WijKring of als buurtbewoner aan 
te sluiten. Vrijwilligers die in de wijk wo-
nen, ondersteunen de deelnemers bij da-
gelijkse vragen en het verkennen van de 
wijk. De groep wordt gecoacht door een 
professional. (bron: brochure ‘In verbin-
ding met de wijk, handreiking. Juli 2018’).

Lieke van de Braak en Maartje op de stoep van 
het Stadhuis Jimmy en Mark flyeren

De activiteitenagenda
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De deelnemers van WijKring-Centrum
Anouk, 20 jaar, wil op pad gaan en mensen 
ontmoeten, dingen doen. Studeert op het Rea-
college groen en loopt op dit moment stage 
bij een tuiniersbedrijf in Ewijk. Ze houdt veel 
van bakken en knutselen.

Maartje, 35 jaar, was al betrokken bij de eer-
ste WijKring in Heseveld. In de WijKring kan zij 
haar verhaal kwijt en deelt graag haar ervarin-
gen en ideeën. Maartje houdt van spelletjes 
doen en wandelen.

Mark, 30 jaar, tekent graag, bezoekt regel-
matig het NAH-café en organiseert mede de 
Supermarktsafari, een workshop over bewust, 
gezond en met een laag budget boodschap-
pen doen. Hij wil graag de wijk en het centrum 
leren kennen. Markt vindt ICT interessant. 

Jimmy, 20 jaar, zoekt (en vindt) sociaal con-
tact, wil dingen doen en nieuwe plekken vin-
den. Hij dart graag en gamet.

Yngwie, 27 jaar, werkt al jaren in het hove-
niersvak en heeft kennen van plantenteelt. Ook 
houdt hij erg veel van kunst en muziek!

Jesse, 26 jaar, is ook een kartrekker in de 
WijKring en levert ook zijn bijdrage aan het bij-
houden van de Facebookpagina. Jesse is crea-
tief, bedenkt leuke dingen en houdt van koken. 
Hij werkt in de horeca.

Mycha, 26 jaar, is vrijwilliger bij pluryn en heel 
betrokken bij de WijKring, iemand die goed 
verbindingen kan leggen. Via de WijKring is hij 
zelfstandig gaan wonen. Trainer van de Super-
marktsafari.

Neeltje, 26 jaar, is al langere tijd bij de WijKrin-
gen betrokken. Ze houdt van dieren, vooral 
paarden en is samen met Mycha en Mark trai-
ner van de Supermarktsafari. 

WijKring-project: het insectenhotel
Buurtbewoners hadden gevraagd of de 
WijKring wilde helpen met het maken van 
een insectenhotel. Yngwie heeft hier veel ver-
stand van en heeft dit gedeeld met de buurt.

Activiteiten van de WijKring-Centrum
De WijKring-deelnemers leveren een bijdra-
ge in de wijk waar ze wonen. Zo draagt een 
WijKring bij aan het vergroten van de leef-
baarheid in de wijk voor alle wijkbewoners. 
Dat houdt niet in dat zij meteen voor iedere 
buurtbewoner de ramen gaan lappen of de 
stoep vegen. Maar de deelnemers hebben wel 
degelijk oog voor wat een wijk nodig heeft. Zo 
werd een aantal maanden geleden in de wijk 
Hatertse Hei een vergelijkbaar project gestart 
onder de noemer WijkWonder. De deelnemers 
organiseerden allerlei wijkactiviteiten, zoals 
Heel Hatert Bakt (inslaand succes! Iedereen 
wilde in de jury zitten), werden bij de ingang 
van de lokale supermarkt Kerstkransjes uitge-
deeld en kon het zomaar zijn dat op een gras-
veldje tussen de anonieme flats een pop-up-
huiskamer opdook. 

Voorzichtig zag je dan dat de flatbewoners 
nieuwsgierig de gordijnen van de ramen op-
zij schoven, om later een gezellig kopje koffie 
met andere wijkbewoners te komen drinken. 
Zo ook voelden de deelnemers van WijKring-
Centrum zich sociaal verplicht op een donkere 
dinsdagavond de flyers van de Stip-Centrum 
te gaan verspreiden. Maar daar heb ik hier-
boven al over bericht. Maar waar WijkWonder 
meer op wijkactivering uit is, draait het bij een 

WijKring om participatie en meedoen in de 
samenleving, meedoen in de wijk. Zo trof ik 
tijdens de open dag van wijkcentrum ’t Oude 
Weeshuis projectleider Lieke van de Braak aan 
samen met WijKring-deelnemer Jimmy. En na-
dat hij zijn eerste schroom had overwonnen 
heeft hij – geloof ik – met iedereen gekletst die 
die dag in het wijkcentrum aanwezig was. Nee, 
Jimmy voelt zich al aardig thuis in hartje stad 
Nijmegen.

Ambitie van de WijKring-Centrum
De belangrijkste ambitie van de WijKringen is 
het creëren van een steunstructuur voor men-
sen die tijdelijk of langduriger een steuntje in 
de rug nodig hebben. Ze worden ondersteund 
door vrijwilligers en andere bewoners uit de 
wijk. Maar het zijn de deelnemers zelf die el-
kaar hulp bieden en vooral veel plezier aan 
elkaar beleven; allerlei activiteiten organiseren, 
van samen eten koken en dan film kijken, een 
spelletjesavond of – natuurlijk – samen naar de 
kermis! 

De WijKring Nijmegen-Centrum, een groep 
mensen die elkaar helpt met alledaagse din-
gen; samen de omgeving beter leren kennen 
en leuker maken. Ze zetten hun talenten in 
voor elkaar en voor de wijk. Samen werken ze 
aan meer verbinding in de wijk! 

Heb jij ook interesse, mail dan naar Lieke van 
de Braak (lbraak@pluryn.nl) of Maarten Bevers 
(maarten.bevers@bindkracht10.nl).

Tekst: Jack Fila   Foto’s: Lieke van de Braak en Jack Fila

Anouk
Yngwie en Jesse op een strandje 
aan de Waal Mycha  Neeltje Jimmy tijdens de open dag

WW pop-up-huiskamer

Spelletjes in het park

Insectenhotel
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Sinds september heeft Stip-centrum een extra plek waar zij de bewoners van het centrum 
met raad en daad terzijde kan staan. Naast de vaste plaats in ’t Oude Weeshuis op iedere 
dinsdagochtend en iedere woensdag- en donderdagmiddag kan men nu ook op de woens-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur terecht in het gebouw van het Zelfregiecentrum (ZRC) 
aan de St. Jorisstraat 72 (ingang aan het Trajanusplein). 

Deze uitbreiding leek de Mariken-redactie een goede aanleiding weer eens met de Stip-coördi-
nator Saskia Reiniers om tafel te gaan zitten en te reflecteren op de werkzaamheden van de Stip 
en haar medewerkers. 

Eerste vraag, waarom deze uitbreiding?
Saskia: ‘De belangrijkste reden om te kiezen 
voor een extra Stip-locatie is dat we juist de 
mensen in de bovenstad en het centrum willen 
bereiken. Voor hen is ’t Oude Weeshuis qua 
afstand soms te ver weg. Stip-centrum moet er 
voor iedereen zijn die in het centrum, de be-
nedenstad en de bovenstad woont. Zo draaien 
we al bijna een jaar één avond per maand in 
Gezellig aan de Ganzenheuvel. Daar bereiken 
we vooral de groep van met name de status-
houders, die anders moeilijk de weg naar een 
Stip vindt. Ook willen we mensen bereiken die 
onder Stip-Oost vallen, maar voor wie Stip-
Oost te ver is.’

Met wat voor vragen kloppen mensen bij de 
Stip aan?
Saskia: ‘We hebben onze eigen top 5 van hulp-
vragen. Deze bestaat uit – niet in volgorde van 
belangrijkheid of aantal – vragen omtrent het 
inkomen, vragen over ontmoeting en vrije-
tijdsbesteding, over consumentenzaken, zoals 
het lezen van brieven die voor mensen onbe-
grijpelijk zijn maar wel belangrijk. Dan zijn er 
vragen over ziekte en zorg, en vragen omtrent 
wonen en huisvesting. In ongeveer 10 procent 
van de gevallen verwijzen wij door naar het 
sociaal wijkteam en vragen met betrekking tot 
schulden verwijzen we door naar de financieel 
expert in de wijk.’

En hoeveel hulpvragen hebben jullie dit jaar 
al gehad?
Saskia: ‘In het tweede kwartaal van dit jaar 
hadden wij 233 bezoekers met in totaal 265 
vragen. In het derde kwartaal 104 bezoekers. 
De cijfers van het derde kwartaal verwijzen 
naar de maand september vanwege de zes we-
ken sluiting in de zomer. In die periode draaien 
wij als team mee in de Stips XL, in Dukenburg 
en Oud-West.’

Wie komen er zoal op het spreekuur?
Saskia: ‘Er komen vooral 65-plussers, al-
leenstaande mannen en statushouders. Vooral 
onder die laatsten zien we een stijging. Blijk-
baar zijn wij voor hen steeds beter vindbaar. 
En bovendien merken we dat als mensen ons 
eenmaal gevonden hebben, zij met regelmaat 
terugkomen. Misschien komt dat omdat wij 
ook een ontmoetingsfunctie hebben. Gewoon 
gezellig een praatje doen. Zo hebben we bij-
voorbeeld elke dinsdagmiddag soepie-doen, 
en hebben we de vrijwilligerspoule, een vaste 
club mensen die maatjes zijn.’

STIP-CENTRUM, EEN EXTRA LOCATIE
gESpREK MET SASKIA REINIERS

Rechts Saskia Reiniers
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Hoeveel medewerkers heeft de STIP-centrum?
Saskia Reiniers: ‘We werken met acht vrij-
willigers en twee professionals, één werkbe-
geleider en mijzelf als coördinator. Daarnaast 
schuift bij financiële onderwerpen de financi-
eel expert in de wijk aan. Ook verwijzen we 
door naar BK10 [Bindkracht10, J.F.]; dit kan 
zijn voor het belastingspreekuur, de papier-
winkel of naar de formulierenbrigade. Er is 
een heel team aan professionals waar we korte 
lijnen mee hebben en waar de burger makke-
lijk gebruik van kan maken. Doel is die burger 
optimaal te helpen met zijn vraag. Zo is op 
de woensdagmiddag altijd een publieksvoor-
lichter aanwezig. Zij werkt voor de gemeente 
Nijmegen en kan mensen helpen met allerlei 
gemeentelijke regelingen. Zo komt er in de-
cember weer de CAZ, de collectieve zorg-
verzekering van de gemeente Nijmegen voor 
mensen met een laag inkomen. Hier kan de 
publieksvoorlichter en ook de andere mede-
werkers van de Stip-centrum iets in betekenen 
en bij helpen.’

Al met al lijkt het mij geen gemakkelijk werk, 
vooral voor de Stip-vrijwilligers.
Saskia: ‘Inderdaad, voor de vrijwilligers is het 
geen licht werk. Soms komen bewoners met 
een simpele vraag waar na doorvragen een 
heel complexe problematiek achter schuilgaat. 
Financiële problemen of sociale eenzaamheid. 
Met de bewoner op zulke thema’s meeden-
ken en oplossingen zoeken vraagt nogal wat 
van je. We hebben al diverse vrijwilligers ge-
had die enthousiast begonnen maar later door 
die complexiteit afhaakten. Dat is jammer en 
baart ons ook zorgen vanwege de continuïteit. 
Daarnaast volgen de Stip-vrijwilligers een 
aantal verplichte trainingen. Voor dit jaar staan 
de meldcode huiselijk geweld gepland en een 
agressietraining. Dat is niet misselijk en je 
moet er tegen kunnen. Met dit alles en het nog 
steeds toenemende aantal bezoekers, heeft het 
Stip-team het druk genoeg. We willen graag 
uitbreiden, bij voorkeur wat jongere mensen 
erbij, maar de ervaring leert dat dit lastig is.’

En hoe bevalt het in het Zelfregiecentrum?
Saskia: ‘We zitten er pas kort en nog niet ie-
dereen zal de weg naar de Jorisstraat hebben 
gevonden. Maar we hebben goede hoop dat 
we ook aan deze kant van het stadscentrum 
onze diensten kunnen aanbieden.’

Tekst en foto: Jack Fila

Wandelbrug Ooypoort

In de donkere dagen voor Kerstmis verheu-
gen we ons allemaal op dit vrolijke feest 
met al zijn lichtjes, het lekkere eten, het 
samenzijn met familie en vrienden met of 
zonder pakjes en hier en daar ook nog een 
stichtelijk moment tijdens de nachtmis of 
onder de kerstboom. Daarna zal Nederland 
zich met donderend geraas en vuurwerk 
weer traditioneel in het nieuwe jaar storten, 
terugblikkend met Claudia de Breij op een 
jaar met heel veel onverwachte hindernis-
sen, die allerlei goede voornemens dreigen 
te doorkruisen van de regering en dus de 
burgers. Eens te meer blijkt dat het lastig 
is de toekomst te voorspellen en dat er 
sowieso al een gebrek aan visionairs is.

Maar dan is er weer het nieuwe jaar en 
dat geeft je toch altijd een fris en schoon 
gevoel, waarin je nieuwe kansen krijgt om 
alles wat achter je ligt weer goed te maken 
of echt anders te gaan doen. Je pakt je 
nieuwe jaaragenda en met je mooiste 
handschrift schrijf je wat voornemens op. 
Je scrollt wat in je mobiel en plant je eerste 
afspraak bij de sportschool. Sporten, afval-
len, rustiger aan doen, meer aandacht voor 
vrienden en familie, werken aan je relatie, 
lief zijn, stoppen met roken en alcohol. Op 
dit persoonlijke vlak zijn er heel veel moge-
lijkheden om opnieuw te beginnen.

Binnen de singels in ons stadsdeel is het 
al wat lastiger om een snelle doorstart te 
maken met goede voornemens. Zo zal de 
bussenoverlast nog wel even duren op de 
Waalkade en de renovatie van de Waal-
brug ook. Wonen boven winkels komt ook 
nog steeds niet echt van de grond en er 
is en blijft een geweldig woningtekort in 
Nijmegen, dus ook in ons aantrekkelijke 
centrum. Wil je hier een plekje of huisje 
veroveren, dan sta je minimaal vijftien jaar 
op een wachtlijst. Het afvalprobleem met 
de nieuwe ondergrondse afvalcontainers is 

ook nog niet helemaal opgelost. Nog steeds 
zetten mensen oneigenlijk gebruikte zakken 
bij de containers. Foei! Maar er zijn ook 
mooie dingen gebeurd. Er zijn weer leuke 
winkels bijgekomen en ook het markante 
V&D-pand heeft gelukkig weer nieuwe 
uitbaters. De Waalkade oogt groen en krijgt 
zijn boompjes om alles te completeren. 
Er zijn veel festiviteiten geweest die het 
centrum levendig en aantrekkelijk maken 
voor de toeristen, zodanig dat we in allerlei 
media worden genoemd als the place to 
be. Nieuwe kansen liggen daarin dat het 
gemeentebestuur zich moet buigen over het 
aantrekkelijk houden van het centrum voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers. Dus 
geen terrassenoverlast, geluidsoverlast, 
afvaloverlast, bussenoverlast, hangplek-
overlast en borgen van het gevoel van vei-
ligheid. Zelf kunnen we bijdragen door wat 
meer sociaal met elkaar om te gaan. Of dat 
nu om afvalscheiding, lawaai, vernieling en 
ander ongewenst gedrag gaat: durf elkaar 
aan te spreken. Maar kijk ook om je heen 
naar eenzaamheid en zoek elkaar gewoon 
eens op. ’t Oude Weeshuis is een prima 
plek om af te spreken tijdens gezamenlijke 
maaltijden of voor een kopje koffie.

Landelijk zullen we allemaal even de tan-
den op elkaar moeten zetten. De vroem-
vroemers onder ons moeten wennen aan 
100 kilometer op de snelwegen, de boeren 
zullen hun veestapel moeten aanpassen, 
de bouwondernemers moeten dealen met 
de stikstof en wij allemaal kunnen meedoen 
aan een beter klimaat door een biefstukje 
minder te eten.

Benieuwd wat het nieuwe jaar ons gaat 
brengen. Nieuwe kansen in elk geval. Mari-
ken wenst u allen fijne feestdagen en grijp 
uw kans.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Nieuwe ronde nieuwe kansen
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Oude nieuwjaarswensen 
VERGETEN VERLEDEN

Elke kerstvakantie bellen kranten- en re-
clamebezorgers aan om de bewoners een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze hopen 
op een geldelijke bijdrage als aanvulling op 
hun karige loon. Dit gebruik is al oud. In 
de 18e en 19e eeuw lieten arbeiders berijmde 
nieuwjaarswensen drukken, waarmee zij 
langs de deuren gingen.

Ze hadden beroepen die niet meer bestaan: 
lantaarnaanstekers, klapperlieden, klokkenlui-
ders, stadsvishakkers, tamboers, omroepers, 
nachtwachten, torenwachters, wegwachters, 
gasstokers, opzichters van het Valkhof, be-
dienden van de Stadskomedie, karremannen 
en askarlieden. Alleen de laatste twee beroe-
pen bestaan nog. Ze heten nu vuilnisophalers.

Op deze pagina’s staan enkele voorbeelden 
van nieuwjaarswensen. Ze zijn afkomstig van 
het Regionaal Archief Nijmegen die er tiental-
len bezit. Ze zijn te vinden op de website stu-
diezaal.nijmegen.nl. Klik op Beeldbank, vul in 
Nieuwjaarswens en klik op Zoek. 

Karre-Mans Nieuw-Jaars-Gedigt /

Opgedragen een Haar Wel-Edele, en Agtbare 
Heeren, Borgermeesteren, Schepenen en Raaden;

Nevens mede alle Koop-Luyden, Borgeren en 
Inwoonders dezer Wytvermaarde

Koop-Stad  N Y M E G E N. Op ’t Jaar 1731.

Doe Adam wierd een Boer moest hy spitten en graven /
Gelyk wy Boeren doen / die ook gestadig slaven;
   Had hy maar vast gestaan / volgens zijns Heeren Wet /
   Maar laas! de Slange kreeg zyn Wyf met Hem in ’t net.
Dat is het Erfdeel nu / die ’t Land moeten beploegen / 
Zoo wel den Heer als Boer / dat God hem komt toevoegen;
   En schoon men spit of graaft / ja planten ofte zaayen /
   Als God geen wasdom geeft / zoo kan den Boer niet 
maayen.
Wat raad dan voor den Boer! als hy krygt misgewas?
Dan alle zyn gezaay / dog wint veel hooy en gras /
   Om al zyn Vee op stal / kan geven haar genoegen /
   Hy is niet wel te vreen / hy moet al weer aan ’t ploegen.
Krygt hy dan goed gewas / en komt te triumpheeren /
Hy denkt niet dat den Heer zyn wasdom kan verkeeren;
   Hy is niet vergenoegd / en wil nog hebben meer /
   Daarom zoo blyft hy Boer / en Heer moet blyven Heer.
Wy die gewillig zyn in onzen Dienst op straten /
Met Karre ende Paard / waar yder zyn Asch kan laten;
   Wanneer ons Ratel draayd / dan roept men overluyt / 
   Kom Meysjes repje ras / en brengt u Vulnis uyt:

Dit is ons pligt en werk / om te houden schoon de Straat / 
Op dat niemant door Mist of ander Vuyligheyd gaat;
   Keert voor uw Deur wel schoon / en legt het by malkaar / 
   Dat wij dan halen weg / en duurt zoo ’t heele Jaar.
Ons Overigheyd zy dank / die alles voor ons bezorgen /
Tot sieraad van Haar Stad / en ook d’ Nymeegs Borgeren:
   God die verleen haar all / nog lange Nieuwe Jaren /
   En dat geen Ongeval / dees Stad mag wedervaren;
Dus gaan wy verder voort met wensch dat God wil geven / 
Aen Nymeegs Borgery / ook lange tyd van leven /
   Hy wil u Koopmanschap bedruypen met veel zegen /
   En ook den Ambagts-man die laat hy niet verlegen.
d’ Inwooners desgelyks die dienen niet vergeten /
Die moeten alzo wel als Koopman of Borger eten;
   Dus wenschen wy veel Heyl u alle met malkaar /
   En zegen van den Heer in dit vernieude Jaar.
Houd stil / wy hebben ook ons zelfs niet mede gedagt /
Ons wensch is een Nieuw-Jaar / dat wy nu te zaam 
verwagt /
   Van uwe Milde-hand; dus zeggen wy niet meer /
   Maar als het God belieft / dat wy u vinden weer.

K A R R E - M A N S  Liedeken. 
Voys: Rozemond die lag gedooken, etc.

Meysjes als wy by u komen,
Om u Asch en Vuyligheyd,
Stof en Vuyl doet ons niet schomen,
Geeft ons dog geen spytig bescheyd,
Wilt ons liever een Glaasje bien,
Zonder ons kan ’t niet geschien.
   Grietje veegd u Huys gezwinde,
Zet het Vuyl dan op de Straat,
Op dat men daar niet meer kan vinde,
Dan bent gy een brave Maat,
Wy hebben niet lange teyd,
Dat zeg ik u zoete Meyd.
   Neemt u Werk dan in agte,
Doet zo het bekoorlijk is,
Dat men hoord van u geen klagte,
Gy zyt immers jong en fris,
Als gy t’ avond hebt gedaan,
Wilt dan stil na Bed toe gaan.

   Bid God dat hy u wil bewaren,
In de donkere naare Nagt,
Dat hy u Gezond mag sparen,
Het staat alles in Gods magt,
Ook voor alle Ramp en Druk,
Quaad gespuys en Ongeluk.
   Als den Haan begint te kraayen,
Maakt dat gy dan ras op staat,
Om wat te Stoppen ofte Naayen,
Of als onze Ratel slaat,
Maakt dat gy u Vrouw behaagd,
Dat zy over u niet klaagd.
   Weest niet wreet of quaat van Zinne,
Tegen Baas of tegen Vrouw,
Want daar is niet by te winne,
Deze Les die geef ik jouw,
Weest dienstbaar aan Juffer en Heer,
Tot Nieuw-Jaar zo krygt gy meer.

Uyt-gegeven door U L. Dienaren, 
de Kar - Luyden dezer Stad Nymegen.

Te Nymegen, Gedrukt by Azuërus van Goor, in de Stads- en 
Quartiers-Boekdrukkery, boven in de Heezel-straat, 1731.

1731: Karremannen

NIEUW-JAARS-WENSCH

Aan alle Heeren, Cooplieden, Borgers en 
Inwoonders der Stadt NYMEGEN.

Op den eersten Dag van ’t Jaar na Christi Geboorte, 1761.

Den Albestierder doet dit Nieuw-jaar weer maken /
Waar meed’ de Klepper-Lien haar komen te vermaken;
   Ons aanspraak is gerigt tot u Hoog Achtbaarheid / 
   En waarde Borgery; ons dienst voor u bereid.
De Bond God die ons nog in ’t leeven komt te sparen / 
En deese Bataviers voor rampen te bewaren /

1761: Klapperlieden
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   Die met zijn zeegen ende gunste ons bekroond;
   En nog dien Vreede-Vorst te midden by ons woond.
Wat woed den Oorlogs-God niet sterk in veele Landen;
Hy woeld en moord is vol van Plaatsen te verbranden:
   Dog God die ’t all’ regeert / bestierd des Menschen hert /
   Gebied de Mogendheen / dat ’t eyndelyk Vreede werd.
Bid dat de Vreede-Son voortaan mag helder schynen /
Dat hy de donk’re Wolk spoediglyk doet verdwynen:
   Ja dat dit Nederland lang leeft in rust en vree /
   En blyven  dus bevryd van alle ramp en wee!

Van deese stof genoeg / nu moeten wy ook spreeken
Van onsen Dienst; wy die niet blyven in gebreeken /
   Te gaan rond in de Stad / door Hagel / Sneeu en Wind /
   Of men ook hier of daar wel quaad Gespuijsheid vind;
’t Sy Rovers / Moorders ofte ook Straatschenderyen /
Hier van soo komen wy u alle te bevryen:
   En of ’er Brand onstaat / wy zijn ’er aanstonds by /
   En maken het bekend rondom aan alle sy.
En wyl ’t nu is Nieuw-jaar / so wild u Mildheid toonen /
Ja met een goed Geschenk ons Klepper-schaar bekroonen;
   Voor onse trouwigheid die wy doen alle Nagt /
   En denkt wat Dienst u doet alhier de Klepper-wagt:
Geeft ons dan na verdienst / op dat wy onse Leeden
Voor Kouw en Regen / Sneeu en Hagel-buyen kleeden /
   Soo sullen zijn verheugd deel noble Klepper-schaar /
   Die u den degen wenst in dit weer Nieuwe-jaar.

TOEZANG. Op de Wyse: ô Holland Schoon, etc.

Toezang. 

De duyst’re Nagt die komt al weêr,
   Gereed moeten wy weesen,
Wy moeten gaan dan op en neêr,
   Gelyk als in voor deesen;
      Of schoon daar Regen valt of Snee,
      Wy zyn al evenwel te vreê,
      En mogen het niet laten,
      Te gaan door alle Straaten.

Avondzang.

Wilt nu na u Slaapkamer treên,
   Inwoonders al te samen,
Maar stort tot God eerst u gebeên,
   Eer gy spaalt, naar betamen,
      Hy sal u in de rust bystaan,
      Zyn zeegen sult gy ook ontfaan;
      En als den Dag komt naken,
      Zult gy met vreugd ontwaken.

Morgenzang.

Auroor die komt weêr voor den dag,
   Wilt uyt den slaap oprysen’
De God die u wel dese Nagt
   Bewaard heeft, wilt die prysen;
      En loofd hem voor syn goedigheid,
      Door hem over u uytgespreid,
      God sal dan by u woonen,
      Met zeegen u bekroonen.

U Ed. Dienaars, De Klapperlieden der Stadt NYMEGEN.

TE NYMEGEN, 
Gedrukt by AHASUEROS VAN GOOR, 

Quartiers Drukker, op het hoek van de Markt en 
Groote-Straat, 1761.

1834: Lantaarnaanstekers

LANTAARN-AANSTEKERS

Nieuwjaars-Lied,
aan de Burgerij van Nymegen.
Op den Eersten Dag van het Jaar 1834.

Wijze: Wien Neerlandsch bloed etc.

Wie ’t heil de Stad ter harte neemt,
   En eigen nut betracht,
Die is ons avondwerk niet vreemd,
   Bij ’t sluimeren van den dag:
Maar ziet steeds met een helder oog,
   ’t Ontsteken van Stads licht;
En heft het ned’rig hart omhoog,
   Aan Gods weldaân verpligt. (bis.)

Hij looft den Vader die het licht,
   Der waarheid gaf aan de hand,
Treurt, dat het licht voor ’t duist’re zwicht,
   Om ’t lieve Vaderland.
Doch zegt dit treft het eeuw’ge niet,
   En is slechts voor een’ tijd;
Daar Hij, die ’d werelds loop doorziet,
   Het einde heeft bereid. (bis.)

Men draâg dan God de offers op,
   Voor Vorst en Vaderland,
’s Lands welvaart bloeije weer ten top,
   En bied’ God ons de hand:
Dan gaat, O Ed’le Magistraat!
   En Nijmeêgs Burgerschaar,
Het Uw zoo als het Eng’len gaat,
   In ’t nieuw begonnen jaar. (bis.)

Ter Steendrukkery van Ph. Schwarz te Nymegen.

1851: Tamboers

Nieuwjaars-wensch
VAN DE

TAMBOERS DER STEDELIJKE SCHUTTERIJ 
DER STAD NIJMEGEN.

Op den 1. Januarij 1851.

’t Oude Jaar is weêr vervlogen,
   En, met een verheugd gemoed,
Bieden we U weêr als voor dezen,
   Burgers, onzen Nieuwjaars-groet.

Dat dit jaar ons blijk moog’ geven
   Van des Albestuurders gunst,
En altoos in Bato’s veste,
   Bloeije Nijverheid en Kunst.

Vrede en Eendracht - trouwe zusters
   Van het ware volksgeluk - 
Weren, door haar heil’gen invloed,
   Uit uw midden ramp en druk.

Dan - als wij het kalfsvel toeren,
   Wekt dat maatgeluid uw vreugd;
En een regt voordeelig Nieuwjaar
   Gunne ons ouderdom en jeugd.

Gedrukt bij T. E. JANSEN, te Nijmegen. >>
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GAS-STOKERS-NIEUWJAARS WENSCH

Op den 1 Januari 1868

Blijmoedig spoeden wij ons daarhenen,
Geleid door trouw en pligt en vlijt,
Waar wij onz’ welstand doen vernemen,
Terwijl door ons het Gaslicht wordt bereid;
Door dien wij dag en Nacht ons werk verrigten,
En door ons Zwoegen, en Zweeten de Stad verligten;
Zoo durven wij met het Nieuwjaar eerbiedig wagen,
Voor het geluk uws huis, onz’ wensch op te dragen;
En zoo het Gode behage, ons beden’ te verhooren,
Gewis de rust des tijds, uw welvaart nooit zal stooren.

  Opgedragen door de Gasstokers
    N. Pel & Co

Lith. en Steendrukkerij van H.M. Schwarz 
Nymegen, Muchterstraat

Nieuwjaarswensch van Nijmeeg’s Torenwachter.

Bij den aanvang van het jaar 1901.

De wachter op den Toren,
   Doet zich des nachts steeds hooren,
Over Nijmeegsch huizental,
   Door middel van trompetgeschal.

De post is waarlijk minder fijn,
   Het traktement ook wel wat klein,
Toch ben ik tevreden met mijn lot,
   En dank daarvoor den goeden God.

Waak ik daar boven hoog verheven,
   Dan is het wel om van te beven,
Maar pal staat de oude torenspits,
   Trotseerend storm en bliksemflits.

Zelfs jaren, eeuwen van bestaan,
   Deden zijn schoonheid niet vergaan,
Daarbij vermeerderd ieder jaar,
   Rondom hem heen de huizenschaar.

Vreemdelingen van elken stand,
   Komen hier uit heel ’t land,
En te midden van Nijmeegsch schoon,
   Vestigen zij zich metterwoon.

De Waal stroomt immer kabblend voort,
   Wat heel de Maatschappij bekoort,
En ieder schipper ’t niet berouwt,
   Als hij de heuvelstad aanschouwt.

De goede Heer ziet minzaam neer,
   Op deugd en welvaart en nog meer,
Geprezen zij ook onze Raad,
   Die altijd Nijmeeg’s bloei voorstaat.

De Torenwachter, ’t is van oude dagen,
   Komt als voorheen tot U, opdat ’t U behage,
Te aanvaarden zijnen wensch van voorspoed en geluk,
   Blijf in ’t nieuwe jaar bevrijd van zorg en druk!

NIEUWJAARS WENSCH
Opgedragen door J. Daniels Stadsvischhakker

Aan de Edel. Achtbaare Burgerij der Stad Nijmegen

Op den 1 January 1851

Zouw ik heden kunnen zwijgen
Nymeêgsch achtbre Burgerschaar
U geen Heil en Zegen Wensch
Bij ’t vernieuwen van het Jaar

Als een Milde Lente Regen,
Daal Gods Zegen, op Uw Neer?
En dien Zegen (t’ kan niet missen)
Schenkt Uw dan de welvaart weer?

Dat die Zegen elk ervaren
In wat stand of kring hij zij.
En zich elk in aller welvaart
Steeds verheuge en verblij!

Was t’ Jaar zoo pas in t’ niet gekeerd
Om ons heen, met bloed gedrenkt.
Dankbaar zijn wij voorden zegen.
Dat G’ons, rust en order schenkt?

Dat Heilbot, Zalm en Kabeljauw,
(Sierlijk, door mijn hand gesneden!)
Geurig, op Uw dis moog dampen.
Zij dit Jaar Uw toegewijd.

1851: Stadsvishakker 1901: Torenwachter1868: Gasstokers

Samenstelling: René van Berlo   Nieuwjaarswensen: collectie Regionaal Archief Nijmegen



GRAAFSCHEWEG
WIJCHENSEWEG
Dit keer geen Vroeger en nu uit Nijme-
gen-Centrum, maar twee foto’s van de 
Graafscheweg/Wijchensweg ten westen 
van het Maas-Waalkanaal. Bijna alle 
Nijmegenaren kennen de huidige situ-
atie, maar niet de oude. Nagenoeg alles is 
anders.

16 mei 1930
‘Hedenmorgen had op den hoek Graaf-
scheweg en Westkanaaldijk een aanrijding 
plaats tusschen een luxe auto en een met 
twee paarden bespannen wagen, tengevolge 
waarvan de auto ernstig werd beschadigd; 
de wagen werd eveneens gehavend, doch 
kwam er beter af.’ Aldus de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant van 
vrijdag 16 mei 1930. Hoe het met de be-
stuurders en de paarden is afgelopen meldt 
de krant niet. Ook de Gelderlander heeft 
het alleen over de voertuigen. Bijgaande 
zwart-witfoto is op dezelfde dag geno-
men. Ze is gebruikt voor het onderzoek 
naar de toedracht. Dit deel van de Graaf-
scheweg is pas drie jaar oud. Ze is daar 
gekomen vanwege het in 1927 geopende 
Maas-Waalkanaal. De weg ligt pal naast de 
spoorlijn naar Den Bosch. Op de foto is een 
stoomtrein op weg naar die stad. Er zijn 
vrijliggende fietspaden. De Westkanaaldijk 
loopt van links naar rechts. De kronkelweg 
rechts is de Nieuwe Zwanenstraat. De foto 
is genomen vanaf de verkeersbrug over het 
kanaal. 

22 oktober 2019
De kleurenfoto is gemaakt op dinsdag 22 
oktober 2019 op ongeveer dezelfde plek. 
Het enige wat sinds 1930 niet veranderd 
is, is de ligging van de spoorlijn. Het ka-
naal is verbreed. Er is een nieuwe, langere 

spoorbrug. Een nieuwe, brede verkeersbrug heeft vier rijstroken voor het snelverkeer en 
een breed snelfietspad. Sinds 1990 heeft de brug een naam: Graafsebrug. De naam van de 
weg is in 1973 veranderd in Wijchenseweg. Het begin hiervan ligt op de plek waar ooit 
de Nieuwe Zwanenstraat begon. De oude verkeersbrug is gesloopt. Waar ooit de Graaf-
scheweg lag, ligt nu een straat naar beneden: de Draaiom. De Westkanaaldijk kruist de 
Wijchenseweg ongelijkvloers. Op de achtergrond zijn flats in Zwanenveld en aan het Ta-
kenhofplein te zien. Vooraan staat de nieuwe, grootste McDonald’s van Nijmegen.

Tekst: René van Berlo. Foto 1930: collectie Regionaal Archief Nijmegen. Foto 2019: Jacqueline van den Boom
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Lieve lezer, schrik niet. Alwéér een hittegolf in 2019 wordt hier-
mee niet aangekondigd. De Enkhuizer Almanak verwacht voor 
dit jaar zelfs een witte kerst, naast nachtvorst en nevel gedurende 
heel december. Waar komt dan die warme kerst vandaan? 

ABC, S en BES
Een enkeling voelt het wellicht aankomen: het betreft de 1.011 km2 
die ons land extra heeft in het Caribisch gebied. De ABC- en de S-
eilanden. Hoe zit dat ook alweer?
A = Aruba met een aparte status, 
B = Bonaire, een Nederlandse gemeente,
C = Curaçao, het grootste (Benedenwindse) eiland van alle Neder-
landse Antillen. 
De S-eilanden zijn: Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius (Statia), sa-
men de Bovenwindse eilanden. Om het minder eenvoudig te maken 
kennen we sinds negen jaar de afkorting BES-eilanden. Dat zijn Bo-
naire, Sint-Eustatius en Saba. Deze eilanden hebben alle drie de status 
van openbaar lichaam binnen ons Koninkrijk. Statia en Saba meten 
respectievelijk 21 en 13 km2. Dat is karig, maar stiekem vormen beide 
eilanden wel het mooiste plaatje van overzees Nederland.

Orkanen en vulkanen
Intussen is het twee jaar geleden dat mega-orkaan Irma verwoestend 
over Sint-Maarten daverde. De tragische gevolgen zijn tot op de dag 
van vandaag voelbaar. De wederopbouw verloopt moeizaam en onge-
controleerd traag. De bewoners gaan gebukt onder grote problemen, 
evenals de regering en het politieke jojobeleid. Tenminste, op het Ne-

derlandse gedeelte (34 km2) van dit met Frankrijk gedeelde eiland. De 
Franse Antillianen pakten meteen na Irma de draad van herstel stevig 
op. Saint-Martin kan weer toeristen vertroetelen onder zijn bijnaam 
Friendly Island. 
Opmerkelijk is het dat er jaren zijn met meer orkanen en tropische 
stormen dan de jaargangen ervoor. Ter illustratie: Irma woedde op 6 
september 2017, terwijl zelfs Europa dit jaar begin oktober kon ken-
nismaken met plensbuien uit de 2e-categorie-orkaan Lorenzo. Kregen 
Atlantische orkanen in Midden Amerika vroeger altijd meisjesnamen 
op alfabetische volgorde, alweer geruime tijd wisselt de meteorologie 
meisjes- af met jongensnamen. Men zegt dat de meisjeshurricanes 
feller en gemener zijn ... 
Dan de ‘actieve’ vulkanen van Nederland. Jazeker die zijn er, ze slui-
meren op Statia en Saba. Sint-Eustatius heeft de Quill (de Kuil) en 
Saba Mount Scenery, met rond 1700 de laatst genoteerde uitbarsting. 
Een eruptie van de Kuil wordt geschat op 1600 jaar geleden.

Kerst tenslotte   
Onlangs reisde een in Nijmegen opgegroeide jonge vrouw naar Sint-
Eustatius voor een werkbezoek. Het bedrijf waarvoor zij in Nederland 
werkt heeft zakenrelaties op deze piepkleine Antil. Een reguliere 
KLM-vlucht bracht haar naar Sint-Maarten en een veel kleinere kist 
landde op Statia. Foto’s maken is één van de hobby’s van de ex-
Dukenburgse. Ondanks de geringe afmetingen van Statia kon ze haar 
hart ophalen aan de tropische pracht van de speldenprik in zee, die in 
de geschiedenis ooit bekend stond als de Gouden Rots*. Waarom dat 
dan? Het nietige eiland herbergde jarenlang de belangrijkste vrijha-
ven in het Caribisch gebied. Alles wat de wereld voortbracht was op 
Statia te koop. Schepen voeren af en aan, niet in het minst vanwege 
wapenleveranties aan de Verenigde Staten. Maar dat is intussen ruim 
twee eeuwen geleden. Het eilandje is nu een weelderig plekje onder 
de tropenzon, met nog twee kanonnen van weleer die ernstig staan te 
roesten, de lopen vredelievend afgewend van het naburige eiland. De 
Nijmeegse van toen stuurde het hierbij geplaatste fotomateriaal via 
appjes naar het thuisfront, waar volop genoten werd van tropische 
kleur en fleur. De link met de komende kerstdagen is: tijdens die feest-
dagen ziet het er net zo uit als op de foto. Er zal geen sneeuwvlokje te 
zien zijn, vandaar die warme (30 graden) kerst in Nederland.
   
* Een boek met deze titel van Willem de Bruin is in de winkel en on-
line te koop. 
  
Tekst: Hette Morriën     Foto: familie-album Huisman, met dank aan Peter Saras

Boven en beneden de wind duidt de ligging aan van de eilan-
den ten opzichte van de heersende noordoostpassaatwinden. 

Warme kerst in Nederland

Oude kanonnen op Sint-Eustatius
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van Jo Janssen en bestaat ge-
heel 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 nu ook 
een nieuwe stadstuin gerealiseerd bij 
buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de 
papengas in Nijmegen.

pompoenen omtoveren tot herfststukjes

Bezoek aan Harms’ hoeve in Malden

Maquettehuis
We zijn nog volop bezig om te zorgen dat er 
een groendak op het maquettehuis gelegd 
kan worden. Het valt niet mee om de beno-
digde financiën bij elkaar te krijgen. Via allerlei 
subsidies hopen we het toch nog voor het 
einde van dit jaar te kunnen realiseren. Het 
hele project had overigens niet uitgevoerd 
kunnen worden zonder de geweldige inzet 
van een groep vrijwilligers die er vele uren in 
hebben gestoken.

De tuin
De tuin is inmiddels weer helemaal gereed 
gemaakt voor de winterperiode. Het meubilair 
is onder zeil gebracht. De kussen zijn gewas-
sen en opgeborgen. Het schors wat in de twee 
cirkels lag is vervangen door een grasmat. 
Ook voor het onderhoud van de tuin zijn de 
vrijwilligers van onschatbare waarde.

Ouderen samen actief
Om de week organiseren we op woensdag-
ochtend in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis, 
papengas 8 in Nijmegen leuke activiteiten 

voor ouderen. Dit wisselen we af met uitstap-
jes in de buurt van Nijmegen. 2 oktober stond 
in het teken van de Kinderboekenweek. Silvia 
Bernaards, die met veel enthousiasme de 
workshops organiseert, had gevraagd aan de 
senioren om een poëziealbum mee te bren-
gen. Het leverde verrassende resultaten op. 
De oudste versjes waren uit 1942. 16 oktober 
brachten we een bezoek aan Harms’ hoeve 
in Malden. Erg leuk te zien hoe de kalfjes 
geknuffeld werden. 30 oktober, Halloween. 
Samen met de kinderen van groep 7 van ba-
sisschool petrus Canisius werden pompoenen 
omgetoverd tot mooie herfststukjes, de kin-
deren zelf mochten een pompoen uithollen 
en gezichtjes uitsnijden. 13 november hebben 
de kinderen van groep 7 een leuke bingo 
georganiseerd. De prijsjes hadden ze zelf mo-
gen kopen. 27 november hebben we heerlijke 
bonbons mogen proeven bij chocobreak in de 
Commanderie.

Wat gaan we nog meer doen?
11 december staat in het teken van kerst. De 
kinderen gaan samen met de senioren leuke 
kerstversieringen maken. 18 december sluiten 
we het jaar feestelijk in kerstsfeer af. Samen 
met de gespreksgroep gaan we genieten van 
een heerlijke kerstlunch.

De samenwerking met de kinderen van groep 
7 van basisschool petrus-Canisius gaat nog 
door tot volgend voorjaar. Hierdoor is er een 
extra mogelijkheid ontstaan om activiteiten 
te organiseren door een financiële bijdrage 
vanuit de kinderraad. De kinderraad krijgt 

hiervoor een financiële bijdrage vanuit het 
wijkactiviteiten budget/bewonersinitiatieven 
van de gemeente Nijmegen.

Wilt u zich, na het lezen van al deze leuke 
activiteiten, ook opgeven voor een of meer-
dere keren?
U kunt zich per keer opgeven.  De eigen bij-
drage is per keer 5 euro per persoon. Voor 
verdere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met Els Stouthamer van Stichting Be-
nedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89. Kijk ook 
eens op onze Facebookpagina: stichtingbene-
denstadnijmegen. Of op onze website: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Sponsoring activiteiten
Alle activiteiten die we organiseren worden 
bekostigd uit het potje dat wij met sponso-
ring en fondsenwerving bij elkaar krijgen. Als 
bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. De 
sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt 
een factuur met de gemaakte onkosten. Stich-
ting Benedenstad Nijmegen heeft een ANBI-
status. Een activiteit sponsoren is ook een 
mogelijkheid.

Stadstuin ’t Oude weeshuis
Wist u dat:
• Deze mooie stadstuin onderhouden wordt 
door vrijwilligers. • Iedereen toegang heeft tot 
deze unieke plek, tijdens de openingstijden 
van het wijkcentrum. • Er kleinschalige op-
tredens plaatsvinden. • Er een mooie Zentuin 
ligt. • Het maquettehuis binnenkort geopend 
wordt. • Indien u ook iets wilt organiseren 
in deze mooie tuin, u kunt informeren bij de 
beheerder van ‘t Oude Weeshuis. 

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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Maak gekke filmpjes met een greenscreen

Voor een greenscreen kun je jezelf filmen met al-
lerlei special effects. Je bevindt je ineens op een 
tropisch eiland of naast je favoriete filmster. Ook 
eens proberen? Kom dan op zaterdag 21 decem-
ber om 14.30 uur naar Bibliotheek De Mariën-
burg voor de gratis workshop Nepnieuws. 

Tijdens de workshop ga je met behulp van een 
greenscreen allemaal gekke filmpjes maken. Hoe 
word je plotseling zo klein als een mier? Hoe spring 
je uit een doos die niet bestaat? Je ervaart hoe je 
mensen met slimme trucs om de tuin kan leiden. Je 
gelooft je eigen ogen niet! 
Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 
zeven jaar en duurt van 14.30 uur tot 16.00 uur. 
Deelname is gratis. Meld je aan door een mailtje te 
sturen naar hvdl@obgz.nl. 
Wil je vaker met digitale technieken experimente-
ren in de bibliotheek? Kijk op www.obgz.nl/digi-
playground voor alle Digi Playground-workshops. 

Tekst: Susan Bink     Foto: Marcel Krijgsman

Oproep
In de nieuwe wijk Woenderkamp in 
Lent zal Mindset wonen gebouwd 
worden, 10 appartementen die 
rolstoeltoegankelijk zijn met daarbij 
een loungeruimte. Mindset wonen 
wordt gebouwd in een wooncomplex 
met 120 andere appartementen en 
studio’s. Het is bedoeld voor jong-
volwassenen die een woonwens en 
een ondersteuningsvraag hebben. 

Wil jij in Lent wonen dichtbij Nijmegen 
en Arnhem, of ken jij iemand die 
hiervoor in aanmerking komt? Dan 
is dit de kans. Jong volwassenen die 

samen met anderen hun zorg willen 
inkopen en op zichzelf willen wonen, zijn 
welkom bij Mindset wonen. 

Het idee achter Mindset wonen
Iedereen huurt zoveel mogelijk zijn eigen 
assistentie/zorgverleners in via het eigen 
pgb. Een klein gedeelte van de zorg zal 
gezamenlijk ingekocht worden.

Heb je zin om met ons die uitdaging aan 
te gaan? Wij wachten op jou!

Nathalie Verstegen

Voor méér informatie, mail naar: 
mindsetwonen@gmail.com of kijk op 
www.mindsetwonen.nl.
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Doe mee in het Repair Café!
Repair Café Nijmegen-Centrum is een buurtiniti-
atief dat repareren promoot als alternatief voor 
weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke 
eerste vrijdag van de maand een Repair Café in 
wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis. De startdatum van 
ons eerste reapir café is vrijdag 6 maart 2020.
Inwoners van Nijmegen-Centrum kunnen hier 
naartoe komen met hun kapotte spullen om die 
ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer 
in orde te maken. Repair Café Nijmegen-Centrum 
heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit 
de buurt. Doe ook mee!

Repair Café Nijmegen-Centrum zoekt buurtbewo-
ners met verschillende vaardigheden om tijdens 
de repair café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als 
reparatiedeskundige. We zoeken vooral mensen 
die handig zijn met: 

• kleding/textiel    
• elektrische apparaten  
• meubels/houten voorwerpen

En die het leuk vinden om hun kennis te delen met 
buurtgenoten.
 
Daarnaast zoeken we mensen die tijdens de bij-
eenkomsten de functie van gastvrouw/-heer wil-
len vervullen. Je zorgt voor koffie en thee, heet de 
bezoekers welkom en fungeert als aanspreekpunt 
voor zowel de bezoekers als de reparateurs in het 
Repair Café. 

Meer weten over het Repair Café? Kijk op de lan-
delijke site Repaircafe.nl

Aanmelden als vrijwilliger? Mail naar: repaircafenij-
megencentrum@hotmail.com.
Voor informatie bel met Els Stouthamer, telefoon-
nummer 06 18 47 36 89.

Tot ziens in het Repair Café!

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of een koffieapparaat 
die niet meer doorloopt ? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weg-
gooien? Activiteitencommissie Benedenstad Nijmegen organiseert op vrijdag 6 
maart 2020  het allereerste Repair Café van Nijmegen Centrum.

In wijkcentrum ‘t Oude weeshuis aan de papengas 8 draait het op vrijdag 6 maart 2020 
allemaal om repareren. Tussen 11.00 en 14.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs 
klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spul-
len mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies ... alles wat het niet 
meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het 
Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Repair Café Nijmegen Centrum bijdragen aan het 
verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vinden de vrijwilligers van onze orga-
nisatie. ‘In Nderland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis 
mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas 
zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we 
daar verandering in brengen.’

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar 
in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaar-
digheden in de buurt aanwezig zijn. Als je samen met een tot dan toe onbekende 
buurtgenoot een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch 
anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan 
leiden tot heel leuke contacten in de buurt. 

Repareren bespaart ook geld en kostbare grondstoffen en draagt bij aan de beperking 
van de CO2-uitstoot. Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repa-
reren leuk is en vaak heel makkelijk.

Stichting Repair Café
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Mar-
tine postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op 
(zie Repaircafe.nl). Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de hele 
wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook 
het Repair Café in Nijmegen-Centrum. 

Repair Café Nijmegen-Centrum wil na vrijdag 6 maart op regelmatige basis een Repair 
Café in wijkcentrum ‘t  Oude Weeshuis organiseren. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Els Stouthamer: 06 18 47 36 89.

Nijmegen-Centrum start eigen Repair Café
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In elke Mariken staat een cartoon van Tom van Vliet (12). Dit keer over de nieuwe ondergrondse afvalcontainers.

Een ‘Elftal’ wensen gaat in vervulling
De Nijmeegse Winterweken in de Stevenskerk gaan weer van 
start. Samen met N.E.C. Maatschappelijk worden de Winterwe-
ken feestelijk geopend op zaterdag 14 december om 15.00 uur. 
Tijdens de opening mogen kinderen hun wens als eerste in de 
grote WinterWensBoom hangen. Iedereen is uitgenodigd. Spe-
lers van N.E.C. zijn aanwezig om met de kinderen hun wensen 
in de boom te hangen. De WinterWensBoom is maar liefst 8 
meter hoog.

Luc te Riele, manager N.E.C. Maatschappelijk: ‘Het is onze missie 
regio Nijmegen nog mooier te maken. Wij streven ernaar mensen 
geluksmomenten te bezorgen. En hoe kan dat nou beter dan met 
deze WinterWensBoom? We kunnen nu wensen van kinderen om-
toveren naar werkelijkheid! Wij vinden het heel mooi dat wij als club 
bij kunnen dragen aan dit evenement in het centrum. We hopen dat 
we de kinderen blij kunnen maken met het inwilligen van hun wens.’

N.E.C. Maatschappelijk laat een ‘elftal’ wensen uitkomen deze 
winter. Op zondag 5 januari worden de WinterWensBoomwinnaars 
bekend gemaakt. Er is daarvoor een speciaal kids-uitreikings-pro-
gramma met de DroomTroon en een speciale voorlezer.

In de Stevenskerk liggen tijdens de gehele Nijmeegse Winterweken 
speciale wenskaarten klaar zodat jij jouw wens op kan schrijven en 

in de WinterWensBoom kan hangen. In deze Winterweken periode, 
die duurt van 14 december tot en met 5 januari, zijn in de kerk tra-
ditionele en verassende activiteiten te beleven. Je kunt luisteren 
naar hartverwarmende verhalen, film kijken in de kapel, meedoen 
aan diverse kinderactiviteiten en genieten van prachtige koren en 
dansoptredens. Schrijf je in voor een bierproeverij of doe mee aan 
het unieke Live YogaConcert. En vergeet dus niet jouw wens in de 
8 meter hoge wensenboom te hangen, want wie weet wordt jouw 
wens werkelijkheid deze winter!

Tekst en foto: Huis voor de Binnenstad
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NEW

NEW

DE ENIGE ECHTE
COBRA’S!

KNAL
VUURWERK

KNAL
VUURWERK

KIJK VOOR NOG MEER KNALHARDE ACTIES EN 
ONS ZEER UITGEBREIDE ASSORTIMENT OP 
WWW.TAPIJTSHOPHAEFKENS.NL

@VUURWERKTOPPERS

VUURWERKTOPPERSNL

NEW

KILO
KRUIT

2

SCHOTS

112

CONNECTED 
CAKE

WAAIER

RECHTE 
SCHOTEN

GROOT
KALIBER TUBE

Met deze box, 2kilo kruit, heeft u echt World’s Toughest Fireworks in handen! Mines, 
gouden staarten, speciale rode glitter crown en gouden finale. Alles even spectaculair! 
Kijk voor de voorwaarden op www.vuurwerktoppers.nl
3475

TOT 85% KORTING  UITGEROEPEN TOT BESTE VUURWERKWEBSHOP, 
DAAROM DE BESTE ACTIE VAN NEDERLAND!

59.99
van 249.99

Alleen verkrijgbaar tijdens de voorverkoop

OP
=

OP!

COBRA MINI

De echte Cobra’s van Di Blasio Elio Fireworks, geproduceerd in Italië.
2104

COBRA 3 BP 2

De echte Cobra’s van 
Di Blasio Elio Fireworks, 
 geproduceerd in Italië. 
Maximaal gevuld met 
een extreme diepe knal! 
CE goedgekeurd.
2106 PAK 5 ST.

11.99
DOOS 30 ST.

7.99

2
.0

0
1

TAPIJTSHOP HAEFKENS
Wolfskuilseweg 67 / Klimopstraat 24

6542 JC  Nijmegen  -  Tel. 024 - 3976407
info@tapijtshophaefkens.nl



 

In de gemeenteraad van Nijmegen zetten wij ons al meer dan 12 jaar in met 
als motto: ‘Doe maar gewoon Nijmegen’ ! 
Gewoon Nijmegen is altijd op zoek naar Nijmegenaren die ons hierbij kunnen 
ondersteunen. 
Meer weten over het raadswerk en de vergoeding:  
Bel met Ton Roes, fractievoorzitter: 06.51296826 of mail de fractie 
(info@gewoonniimegen.nl 
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GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

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

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

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

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

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

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

Mr. Jack’s

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

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

Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op 
onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina. 

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.

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

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

Basgitaar-, 
contrabaslessen, 
pop en jazz, 
alle leeftijden. 

Exclusieve live jazz 
voor concerten, 
feestjes en recepties. 
 
tel. +31(0)6-22484430
www.wiromahieu.com

MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

 



black&white Foto’s: gerie sandmann
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