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VAN POST NAAR KUNST EN
VAN KUNST WEER NAAR POST
naar de Kartuizerhof op een afgesproken
tijdstip. Hans kwam ons al opsporen, want
we doolden in de buurt rond naar de juiste
ingang. Verscholen achter veel groen, om ongenode gasten te weren, ligt de woning van
Hans. Achter de voordeur vielen wij bijna om
van verbazing. De ahhh’s en ohhh’s tuimelden
over elkaar heen. Vele verzamelingen herbergt
dit huis: van een compleet spoorwegemplacement met modeltreinen en huisjes tot
een enorme oud-speelgoedverzameling. Het
opvallendst in dit mini-museum zijn toch zijn
prachtige doeken.

Ontboezemingen

Schildersbenodigdheden

Hans Stempher is al veertien jaar een
vertrouwd gezicht in het postcodegebied
6511. Als postbezorger loop je per week
vier à vijf dagen je rondes, heb je je huis-,
tuin- en keukengesprekjes met de bewoners en zie je nogal eens wat van de buurt
en in de buurt, zowel goed, als kwaad.

Amerikaanse thema’s
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Omdat de altijd alerte Marikenfotograaf ook
in het 6511-gebied woont, sprak hij Hans
aan of we een keer een rapportage van hem
mochten maken. Nou, dat kon, want achter
de wereld van de Post, schuilt een wereld van
Kunst met een grote K. Barstend van nieuwsgierigheid spoedden Gerie en schrijfster ons

Collages

Wat brengt een postbezorger tot het maken
van schilderijen of wat brengt een kunstenaar tot het rondbrengen van poststukken?
Gezeten aan de tafel komen we bij een aantal
ontboezemingen van Hans. De oorspronkelijke Deventenaar dankt zijn naam waarschijnlijk aan Noorse voorvaderen die Stemfjord
of Stanfjord heetten. Hij heeft trouwens een
naamgenoot in Deventer (geen familie) die
buiten toneelspeler en cabaretier ook een
verdienstelijk tekenaar is. Er moeten ergens in
de genen dus begenadigde creatieve mensen
hebben gezeten. Tot voor enkele jaren ging
Hans elke zondag nog naar Deventer om zijn
inmiddels overleden moeder te bezoeken.
Zij was oorspronkelijk kapster en is ruim in
de tachtig geworden. Zijn vader is een jong
gestorven postbode, die zich veertig jaar rot
heeft gewerkt in de post. Dus enig verband is

Zwart-witportretten

investeren en dan zet je de tering naar de
nering. Vanaf 2006 brengt Hans de post
rond. Het is een niet bijster goed betaalde
job van een aantal uren per dag, waar weliswaar tijdsdruk op zit, maar voor vijf uur
lukt het altijd. Goed voor zijn diabetes om
veel te bewegen en goed voor de lijn. Tussen de twee en drie tassen post en klein
formaat pakjes brengt Hans rond in zijn
vertrouwde centrum. Sinds 2000 woont
de alleengaande Hans op de Kartuizerhof,
waar hij zijn huis knus heeft ingericht met
veel kunstwerken van zijn hand aan de
muur en een fijn atelier. Inmiddels is de
buurt rustiger geworden dan in de jaren
toen hij er pas woonde. Maar er gebeuren
nog steeds zaken die het daglicht niet helemaal kunnen verdragen. Gelukkig heeft
Hans ook daarvoor creatieve oplossingen
bedacht in de ruimtes rondom het huis. In
alle rust kan hij zich na de post dus wijden
aan de Kunst.
Hans Stempher met Rembrandt

er met de post en een creatieve bezigheid als
knippen. Zijn enige broer is bij de marine.

Loopbaan

Via de opleiding Gelderse Leergangen is
Hans in Nijmegen terechtgekomen, alwaar
hij de experimentele lerarenopleiding heeft
gedaan, handvaardigheid en tekenen. Na een
stage op een mavo in Almelo kwam hij tot de
conclusie dat een leven voor de klas toch niets
voor hem was. Dus heeft hij zijn hele werkzame leven als zzp’er een inkomen bij elkaar
verdiend als decoratief vormgever, freelancer in drukwerk. Van alles heeft hij gemaakt,
van Breugeliaanse muurschilderingen in het
Waaggebouw (inmiddels overgeschilderd)
tot VOC-panelen in café de Compagnie. Om
te leven van kunst is lastig. Zijn bedrijf was
niet winstgevend. Dus heb je te weinig om te

Abstract

Veelzijdig oeuvre

Nieuwsgierig geworden? Verbaas je op zijn
website: www.arttrouvee.nl over zijn veelzijdige oeuvre. Het is te koop en de prijzen
zijn opvraagbaar. Hans heeft ook bijzondere werken, zoals look-a-like Rembrandts,
waarvoor hij zelfs een oorkonde heeft
gekregen in het Rembrandtjaar. Hij maakt
ook prachtige pentekeningen van het
oude Nijmegen en portretten. Opvallend
is een geweldig schilderij van de Waalkade
bij hoogwater, in het licht van brandende
lantaarns. Op zijn site zijn veel van zijn
schilderijen te bewonderen.
We nemen afscheid. Een beetje overdonderd door zoveel schoonheid lopen we terug naar onze huizen. Achter elke voordeur
schuilt een verhaal en dit was er één die
klinkt als een klok: Hans Stempher.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s

Foto’s: Gerie Sandmann

Qader Shafiq

Vierdaagse
Vastberaden maakte ik het flink verhoogde
inschrijfgeld over. Want voor mij is Vierdaagse lopen: vieren van mijn Nijmegenaarschap. Op dag één de opgaande zon
de Waal zien inkleuren. Vervolgens meeslingeren op de dijken, wegen en straten om
de hartelijkheid van Oosterhout, Slijk-Ewijk
en Lent te ervaren. Van het optreden van de
Driestroomband Jukebox in Elst genieten en
de knuffel krijgen van volleybalvriendin Mariëlle die met haar dweilorkestje in Bemmel
optreedt. De intocht vieren met een borrel
die vriendin Maria in Café Royal op de Hertogstraat aanbiedt. Op dag Roze vroeg ontwaakt Grootstal en Hatert zien juichen en
via de vertrouwde Weezenhof in de geliefde
Overasseltse en Hatertse Vennen komen.
Het gemoedelijke Alverna, lange Wijchen,
vrolijke Beuningen en Weurt achter de rug,
de mooiste intocht van het Waterkwartier
ervaren en de dag afsluiten met een bier op
het ‘Faberplein’. Op de derde dag onderweg
naar Malden een beschuit met aardbeien
nuttigen, de moerbeiboom in Mook bewonderen, bij oudere vriendin Miep in Middelaar
een kopje koffie, en nog een, drinken. Plasmolen, Milsbeek, Ottersum inlopen en vervolgens verlaten. Op de gulle Breedeweg
van lekkere traktaties genieten en bij het
binnenkomen in Groesbeek dj Jan Muskens
begroeten.
De Zevenheuvelenweg is een eitje. Na de
finish bij de redactietent van de Gelderlander een koud blikje Bavaria drinken. Thuis
je blaren behandelen en je opmaken voor
de dag van Via Gladiola. Op de dag van de
Maas bij elk dorp de herinneringen van de
voorbije vier dagen ophalen. Duimen dat je
in Beers de aan de Vierdaagse verslaafde
politicus Paul Eigenhuijsen niet ontmoet.
Want dat wordt dan een vroege bier. Eenmaal op de pontonbrug de pijn in je voeten
voelen. De pijn die je op de Rijksweg weer
vergeet. Want tot en met de handdruk
van burgervader Bruls word je op handen
gedragen. En na die vier zware dagen als
held van je geliefde met een kruisje thuiskomen... Dát is mij ontnomen. Dát is ons
ontnomen. Ik vervloek corona.
Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom
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Quinta Buma in haar atelier

Quinta Buma

en het grote theater dat het leven is
Een naam die klinkt als een exotisch oord,
maar toch een oer-Nederlandse achtergrond heeft uit het hoge noorden in Friesland. Velen zullen Quinta kennen van de
ansichtkaarten en de kermisposters van
Nijmegen. Tijd voor een kleine kennismaking met de ónbekende Quinta, want deze
vrouw is niet te vatten in twee A-viertjes.
Fotograaf van onder andere landschappen, direct of als (weer)spiegeling vangt
zij het beeld soms ook lopend of rijdend
als (vluchtige) impressies. De beelden inspireren haar ook tot teksten. De locaties
vormen het theater of het decor. Mensen in
hun omgeving en haarzelf ziet zij als spelers
in het grote theater dat het leven is. Passanten die even stilstaan in de tijd, drama in de
polder, totstandkoming van Stadsschappen
en landgedichten.
Quinta en ondergetekende kennen elkaar
vanaf 1989. Zij als fotografe, ik achter de balie
van de fotowinkel in de Lange Hezelstraat. Ze
stapte binnen met een negatief van de Waalbrug, een bladstille Waal zonder golven, de
brug als een gouden ring, weerspiegeld in de
Lindenberghaven tijdens de schemering met
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lantaarns aan. Kortom, het perfecte licht op
het perfecte moment. Dat negatief moest en
zou in al haar pracht met de juiste kleuren worden afgedrukt en dat lukt niet in één keer. Dan
weer stond het hele negatief er niet op, dan
weer moest er een beetje geel aan toegevoegd
worden. Na vijf keer was het eindelijk naar haar
zin. Mijn geduld was onderhand op, maar het
werd een foto, waarmee ze haar bedrijf op de
kaart zette en bekendheid kreeg. Haar eerste
posters en ansichtkaarten kwamen in de winkels. Sinds die tijd komen wij elkaar op gezette
tijden weer tegen.
Creatieve telg
Reden voor mij om enthousiast naar haar atelier in Arnhem te rijden. Een ontmoeting met
Quinta is nooit saai. We hebben elkaar altijd
veel te vertellen. Na een hartelijke ontvangst
op gepaste afstand, bekijk ik haar gedeelde
atelier, met een vers bakje koffie in de hand.
Quinta is inderdaad veelzijdig. Fotograferen
heeft ze nu op een laag pitje gezet. Ze is weer
meer aan het schilderen en tekenen. Prachtige landschappen en naakten hangen aan
de wand of staan achteloos in een hoekje als
bewijsstukken dat de maakster een creatie-

ve telg is uit een flamboyant, kunstzinnig en
kunstminnend gezin. Vader Justus Teije werd
geboren als zoon van een onderwijzersfamilie.
Hij studeerde aanvankelijk wis- en natuurkunde, maar werd uiteindelijk een verdienstelijk
huisarts die een praktijk begon in Rotterdam
en later Zeeuws-Vlaanderen. Hij had een dynamische carrière die veel verhuizingen met
zich meebracht met een groeiend gezin. Onder andere directeur Preventieve Geneeskunde
in Leiden, bedrijfsarts in Helmond en later in
Eindhoven tot aan zijn laatste functie als onderwijscoördinator medische faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn dood liet
hij bijna honderd publicaties na over een breed
spectrum aan onderwerpen. Hij was echter
ook een verdienstelijk fotograaf. Moeder Lidi
van Mourik Broekman volgde twee jaar bouwkunde in Delft, waarna zij overstapte naar de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag. Zij was als beeldhouwster onder andere assistente en leerlinge van Albert
Termote (van wie in Nijmegen het grote ruiterstandbeeld staat van Keizer Karel). De eerste verzetsmonumenten waren van haar hand.
Honderden portretten maakte zij in opdracht,
ook van leden van het Koninklijk Huis. Ze schil-

derde als autodidact sinds de jaren 50. Zij is
98 jaar geworden. Ze was altijd een voorbeeld
en stimulans met opbouwende kritiek en aanwijzingen voor het teken- en schilderwerk van
Quinta, die haar later ook assisteerde bij de
pottenbakker om de beelden uit te hollen.
Verhuizen
Quinta groeide op in een groot samengesteld
gezin met acht broers en zussen. Creativiteit
zit in de genen. Dankzij de werkzaamheden
van pa wisselden de woonplaatsen nogal
eens, wat vaak creativiteit en aanpassingsvermogen ten goede komt. Quinta werd geboren
in Weesp waarna de Buma’tjes ongeveer iedere drie jaren verhuisden naar respectievelijk
Oegstgeest, Stiphout, Helmond, Eindhoven
en Nijmegen. Quinta ging door met die traditie en verhuisde vrolijk verder naar Voorschoten, Blitterswijk, Cuijk, Mook, Beers om
terug te komen in Nijmegen, waar ze bleef
wonen. De vakanties bracht ze door in een
oude boerderij in Frankrijk, 60 kilometer van
de kust in de Provence. Het was heerlijk, aldus
Quinta. Veel buiten leven en altijd mochten
er ook nog vriendjes en vriendinnetjes mee.
Een lange zomer eind jaren 50 woonden ze
op het strand bij een klein vissersdorpje, waar
ieder gezinslid op zijn manier bijdroeg aan het
zigeunerachtige buitenhuishouden door te
doen waar hij goed in was. Met haar moeder
Lidi als spil portretten tekenend van geduldige gasten die om haar heen zaten.
Stempel
Alles kon in dit dynamische gezin. Voorbeeld:
een feit uit haar kindertijd, toen achter het ge-

Quinta als veertienjarige

Blauwe regen

hucht waar de boerderij stond in de bergen een
tijdelijk westerndorp verrees voor een filmset.
Als 14-jarig meisje ga je dan natuurlijk kijken.
Ze bood zich aan als stalknecht, om de paarden
te verzorgen en een voor een naar de drinkbron
te brengen. Als beloning vroeg ze een paard om
de rest van de dag te berijden. Het werd gehonoreerd. Haar ouders vonden dit geen enkel
probleem. Zo reed zij iedere vakantiedag over
de bergen en dalen, ging ’s avonds thuis wat
eten en bracht haar paard weer terug. Iets fijners kun je je als veertienjarige niet voorstellen.
Hun vertrouwen maakte grote indruk en drukte
een stempel op haar leven.
Loopbaan
Na de heerlijke kindertijd volgde Quinta de
mms en werd vervolgens uitgeloot voor de
kunstacademie. Dan maar de pedagogische
academie de Klokkenberg gevolgd, waar ze in
1973 afstudeerde als onderwijzeres met aantekening handenarbeid. Na schooltijd werkte ze
bij de bronsgieter, waar ze in een houten huisje
in de tuin woonde. Een bruisend arbeidzaam
leven volgde, waarin ze leerde weven bij Maria de Swaaf en wandkleden en jassen maakte.
Nieuwsgierig als zij is ging ze als hulp mee met
een schapenscheerder in Brabant om dat onder
de knie te krijgen. Want je moet toch weten
waar je product vandaan komt. Volledig autodidact met een kritische moeder volgde na
het weven het schilderen. Verschillende kunstenaars in haar leven kruisten haar pad, zoals
de inmiddels overleden Floor Oskam van de
bekende Millinger Theetuin en beeldhouwer

Weefgetouw

Vlucht voor de schemering

Paul de Swaaf bij wie ze boetseerlessen volgde.
Het voert te ver om dit allemaal te benoemen.
Quinta koos uiteindelijk voor de fotografie en
volgde een opleiding aan de fotovakschool in
Apeldoorn. Vanaf 1989 kreeg zij opdrachten
van onder andere de gemeente, VVV, Holland
Casino en maakte zij veel bedrijfsreportages,
wat ze door de diversiteit erg leuk vond om
te doen. Voor de gemeente Nijmegen heeft zij
twintig jaar de grote kermisposters verzorgd
die in de reclameborden prijkten. Een paar
prachtige exemplaren zijn nog te verkrijgen.
Portretfotografie maakte ook onderdeel uit
van haar werk. De foto van de Waalbrug bracht
haar op het idee zelf een uitgeverij te beginnen
met ansichtkaarten van haar foto’s. Daaruit
vloeide grafisch werk voort en maakte ze websites. Ansichten werden niet alleen van Nijmegen en voor de Vierdaagse gemaakt, maar ook
van onder andere Arnhem, Amersfoort, Deventer, ’s-Hertogenbosch, Zutphen en Maastricht.
Hiermee is Quinta gestopt. Never a dull moment, zogezegd, want de schoorsteen van een
kunstenaar moet roken. Quinta beaamt dat zij
er gelukkigerwijs altijd van heeft kunnen leven.
Een eenvoudig, maar rijk leven, rijk aan ervaring. Alles wat op je pad komt aangrijpen en
daar een balans in zoeken, wat kleur en ritme
geeft aan je leven en in je werk. In goede en
in slechte tijden. Daarin kruisen onze levens
elkaar weer. Generatiegenoten met dezelfde
leeftijd en opvattingen. Het leven is mooi. We
nemen afscheid tot onze paden elkaar weer
kruisen.
Online
In deze coronatijd valt er weinig te exposeren.
Daarom wil Mariken wijzen op de website van
Quinta Buma: www.Quintabuma.nl. Hier vindt
u heel veel informatie over haar en haar werk.
Vooral wil Mariken u wijzen op het boek Stadsschappen en landsgedichten, waarin u online
kunt bladeren. Het boek is ook te bestellen
en wordt op aanvraag gedrukt voor bedrijf of
particuliere liefhebber. Ook kunt u losse foto’s
bestellen uit het boek. Naast de foto’s van Nijmegen staan daar ook een aantal gedichten in
van haar hand. Regelmatig wordt het onlineboek ververst.
Tekst: Anneke Arzbach Foto Quinta: Norbert Voskens
Kunstwerken: Quinta Buma
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Kronenburgerpark

Het is nog steeds stiller in het park

Het is nog steeds stiller in het park. Maar bij iedere glimp zon trekt het
park toch bezoekers die volgens de nu geldende regels genieten van
de zonnewarmte, de gezelligheid, de sociale contacten. Van datgene
waar een park voor is. Voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Sinds een paar jaar is Wim Pijbes, de vroegere directeur van
het Rijksmuseum, met zijn stichting Droom en Daad een warm
pleitbezorger voor vergroening en ontwikkeling van nieuwe
stadsparken. Hij pleit bij overheden om hierin te investeren. En in deze
periode van zorg om de volksgezondheid slaat zijn pleidooi stevig aan.
Hopelijk ook bij de overheden, het is immers een indirecte zorg voor
de volksgezondheid, die zich zeker zal uitbetalen. Ook Frank Boeijen
betuigde nogmaals zijn liefde voor het Kronenburgerpark in zijn lied
Het Park. Het is zichtbaar in ons Kronenburgerpark hoe bezoekers
8

genieten en zich ontspannen. De gemeente Nijmegen investeert in het
onderhoud van het park, de Stichting Vrienden Kronenburgerpark in
de verzorging van de dieren, de dierenweide en de volière. Zoals ieder
jaar valt binnenkort bij vijfduizend binnenstadbewoners onze jaarlijkse
folder op de mat. Dankzij de donaties kunnen wij de bezoekers blijven
verrassen met onze gezonde en mooie geiten, schapen, kippen,
pauwen, en een variëteit aan vogeltjes in de volière. De foto’s op deze
pagina geven een klein beeld hiervan.
Helaas hebben wij moeten besluiten de geplande jaarlijkse open dag
dit jaar niet door te laten gaan. Een fijne zomer in het mooie park!

Tekst: Joke van Onna

Foto’s: Jac. van Duinen

Vroeger

en nu

LANGE
HEZELSTRAAT

Rechtsboven een zeldzaam levendige foto van
de Lange Hezelstraat in begin jaren 30 van de
vorige eeuw. De straat is nog toegankelijk voor
alle verkeer. Er zijn voetgangers en fietsers. Er
is één auto. De rails in de straat zijn van tramlijn
1. Hij moet het doen met enkel spoor. Maar het
leukste op de foto zijn de spelende kinderen.

Begin jaren 30

De Lange Hezelstraat wordt de oudste winkelstraat van Nederland genoemd. Of dat zo is?
Geen idee. Maar begin jaren 30 is het in ieder
geval een en al winkel. Op de foto zijn links
uithangborden te zien met de teksten 66 etsen
en Planthof lijsten. Rechts staat de winkel van
S.J. Schönberg die glas, kristal, porselein en
aardewerk verkoopt. Even verderop, vlakbij
de Pijkestraat wordt verf aangeboden. Er zitten
meerdere slagers, bakkers en kuideniers in de
straat. En ook cafés, maar nog geen terrassen.
Dat is anders in 2020. De foto is gemaakt op
zaterdag 30 mei. De terrassen zijn nog gesloten
vanwege de lockdown. Twee dagen later gaan ze
weer open en zijn ze groter dan ooit. Na weken
rust zijn er weer mensen in de straat. Er zijn veel
minder winkels voor eerste levensbehoeften dan
negentig jaar eerder. Het aanbod is aangepast
aan de gestegen welvaart. Veel winkels waarin
je rond kunt kijken en al dan niet iets koopt. In
gruwelijk Amerkaans-Engels jargon heet dat
funshoppen, voor je lol winkelen. Toegegeven,
als je dit leuk vindt is er geen betere winkelstraat
in Nijmegen dan de Lange Hezelstraat.
Auto’s mogen alleen ’s morgens in de straat komen. Winkels en horecabedrijven mogen dan
bevoorraad worden. Maar wel in één richting
rijden. Alleen van oost naar west. Voetgangers
mogen overal komen, fietsers ook. Er zijn geen
spelende kinderen meer te zien. Die komen te-

2020

genwoordig niet meer zelfstandig op straat. Het
verkeer is te gevaarlijk geworden. De spelcomputer lonkt.

hotels in de stad. Is er een mooiere plek dan
een hotelkamer in de oudste winkelstraat van
Nijmegen, pardon Nederland?

Rechts op de foto uit 2020 is de ingang van hotel De Gulden Waagen, een van de vele nieuwe

Tekst: René van Berlo
Foto begin jaren 30: Regionaal Archief Nijmegen
Foto 2020: Gerie Sandmann
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Meer terrasruimte op de Grote Markt

Bewonersplatform
Beste mede-bewoners van het centrum en de Benedenstad,
Maandag 21 september (19.30 uur) hopen we elkaar weer te
ontmoeten tijdens het overleg van het Bewonersplatform Nijmegen
Centrum. Dat is in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas
in de Benedenstad. Door alle coronarestricties zit een eerdere
bijeenkomst er helaas niet in.
In afgelopen tijd hebben we als bestuur vanzelfsprekend wel in
de gaten gehouden of er belangrijke zaken op de agenda van de
gemeente Nijmegen stonden. Daarover vindt u hieronder meer.
We wensen u een mooie zomer (en mail ons als u vragen heeft waarbij
wij als bewonersplatform misschien iets kunnen betekenen),
Bestuur Bewonersplatform Nijmegen Centrum
Jolanda, Lucy en Peter Paul

Verruimde terrassen en leefbaarheid

We hebben als bewonersplatform onder meer uitgebreid gereageerd op de plannen van het Nijmeegs college van burgemeester
en wethouders om uitbreiding van de horecaterrassen toe te staan.
We gaven onze reactie op verzoek van de gemeente. Horecaondernemers mogen niet méér stoelen en tafels neerzetten, maar
ze zetten hun meubilair wel verder uit elkaar in onze anderhalvemetersamenleving.
10

Nijmegen Centrum
Mooi dat alles weer open mag, maar…

We hebben B&W laten weten dat we blij zijn dat de horeca weer open
mag. We hopen dat de zaken weer snel op vlieghoogte komen om te
kunnen overleven. Maar dat we naast de levendigheid ook nu de leefbaarheid belangrijk vinden.
We hebben vooral onze zorgen geuit over de buitenbars die horecaondernemers mogen inrichten op hun verruimde terrassen. De sluitingstijd van die buitenbars is 1.00 uur. We hebben de gemeente gevraagd
om die bars om 23.00 uur te sluiten, zodat extra geluidsoverlast laat op
de avond wordt voorkomen en de bewoners van hun nachtrust kunnen genieten. De cafés kunnen hun gasten nog altijd blijven bedienen
vanuit hun zaken tot 1.00 uur.
Nog een punt van zorg vinden we extra toiletten en plaszuilen in de
openbare ruimte, waarvoor ondernemers een aparte aanvraag kunnen indienen. Horeca en winkeliers mogen hun klanten gebruik laten
maken van de eigen wc’s in cafés, restaurant en winkels, dus die extra
wc’s op straat zijn niet nodig. Het zou maandenlang een penetrante
urinelucht met zich meebrengen, net als tijdens evenementen.
En zo waren er nog meer punten waarvoor we aandacht hebben gevraagd, zoals voldoende loopruimte op de stoepen en pleinen en goed
overleg tussen de ondernemers en de bewoners over de uitbreidingen.
Ook hebben we de suggestie gedaan om een apart meldpunt in te
richten voor overlast op de late avond en ’s nachts (als handhaving al
naar huis is).

Zelf actie ondernemen bij overlast

Het is teleurstellend dat het college van B&W geen enkel punt van

ons heeft overgenomen en het eigen besluit dus onveranderd heeft
vastgesteld. Desondanks hopen we dat levendigheid en leefbaarheid
deze zomer samen blijven gaan. We blijven onze wensen en klachten
uitspreken tegen de ondernemers en hopen dat we elkaar respectvol
kunnen benaderen.
Mocht u onaanvaardbare overlast ervaren, dan dient u dat zelf te
melden bij de politie of via de Meld & Herstelapp van de gemeente
Nijmegen. U kunt uw klachten ook aan het bewonersplatform doorgeven per mail, zodat wij inzicht krijgen in de soort en hoeveelheid.
We kunnen u wellicht de weg wijzen in het doolhof van lokale regels.
Maar wij nemen uw klacht niet over, omdat wij niet de direct betrokkenen zijn.

Parkeren op het Molenpoortdak

We zijn blij dat de gemeente het parkeerdek Molenpoort tijdelijk
openstelt voor vergunninghouders met een parkeervergunning
voor zone Centrum. Ze kunnen het parkeerdek 24 uur per dag
gebruiken. Er zijn op dit moment 25 tot 30 parkeerplekken minder
op straat door de terrassen die extra ruimte innemen.

Zero tolerance rondom de Lage Markt

Van diverse kanten benaderden bewoners ons over de toenemende overlast door hangjongeren rondom de Lage Markt, Oude
Haven en Waalkade. Ze hadden steeds meer last van herrie, vervuiling, hard rijden en dealen in de buurt. We hebben de bewoners wat handreikingen gedaan.
Inmiddels hebben gemeente en politie ook de ernst van de situatie ingezien: ze voeren nu een zero-tolerance-beleid: elke overtreding levert meteen een boete op. Iedereen heeft recht op een
leefbare woonomgeving, aldus burgemeester Hubert Bruls. En dat
was hier duidelijk in het geding.

Platform op Facebook

Het Bewonersplatform Nijmegen Centrum wil meer verbinding
tussen alle bewoners in het stadscentrum en de Benedenstad.
Daarom zijn er bijeenkomsten en daarom delen we relevante berichten via Facebook. Like onze Facebookpagina (zoek op ‘BPNC’)
In het bestuur van het platform zitten centrumbewoners Jolanda
van Veluw (voorzitter), Lucy Holl en Peter-Paul Leferink op Reinink.
Laat via een mailtje aan bewonersnijmegencentrum@gmail.com
weten als u op onze mailinglijst gezet wilt worden.

Ansichtkaart Hotel Hof van Brabant

Uitzichtpunt
De gehele mensheid heeft men behoefte gehad aan eventuele
hoogtepunten om de omgeving eens goed te bekijken. Waar kan
dat beter dan te Nijmegen; uniek gelegen ‘op hoogte’ en langs
een breed stromende rivier. We kennen in het centrum meerdere
van die punten. Uit de Romeinse tijd langszij de (veel later
gebouwde!) Nicolaaskapel. Dan nog het terras van de Belvédère
uit nog latere tijden en dan nog het in vergetelheid geraakte
terras op de bovenste etage van Hotel Hof van Brabant, tot 22
februari 1944 gelegen op de plaats waar nu weer woningen
staan. Nijmegen was een drukke toeristenstad en elk hotel had
rond 1905 paard en wagen plus koetsier om de ‘ gedistingeerde
gast’ naar dit hotel aan de Korenmarkt te brengen vanaf het
Stationsplein.
Het terras van Hotel Hof van Brabant torende uit boven het dak
van de toenmalige naastgelegen Commanderie van Sint-Jan. De
gasten hadden een prachtig uitzicht dat reikte van Hoog-Elten in
het oosten tot de Grebbeberg in het westen. Uiteraard zullen de
meeste gasten enkel oog hebben gehad voor het uitzicht tussen
het glas bier en de naastgelegen doos sigaren op tafel en de ver
onder hen liggende rivier.
Daarnaast dan nog de drie segmenten van de spoorbrug en
de in 1935 geopende ‘grootste boogoverspanning van heel
Europa’: de Waalbrug. Het heen en weer varende pontveer met
de veelzeggende naam Zeldenrust en het verkeer eromheen,
completeerde het geheel.
Fotografie heeft een enorm voordeel. Je kunt nog eens zien
hoe de situatie was ten tijde van het maken van zo’n afbeelding.
Maken we nu een afbeelding van de skyline van Nijmegen dan
zien we een heel ander beeld. Toeristen zijn tijdelijk weer naar
huis. Hotel Hof van Brabant voorgoed verdwenen en decennia
later een nieuw uitzichtpunt: de Bastei, op de hoogste etage van
een geweldig museum. In feite zien we van daaruit ongeveer
hetzelfde als voor 1944.
De Stratemakers’toren’ was in de zestiende eeuw een beetje
overdreven, net zoals de Huner’berg’ dat in deze tijd zou zijn.
Ondanks de benaming echter kan je feitelijk heel veel en heel ver
zien, want van Nijmegen en naaste omgeving wil ik niks missen,
geen dag.
Vincent Beijk

Tekst: Lucy Holl

Illustratie: collectie Vincent Beijk

Foto: Gerie Sandmann
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Foto 4a. Arnold van Cromvoirt in de winkel in de Lange Hezelstraat 84

DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (6)
Hezelstraat 82-84, Van Cromvoirt
De kers op de taart

Zelden heb ik meer verbaasde en enthousiaste gezichten gezien als die middag toen de
drie zussen Van Cromvoirt de kelders van
hun voormalig woonpand Lange Hezelstraat nummer 84 herontdekten. Het pand
waar nu het Leger des Heils gevestigd is.

We staan met Ineke (1949), Ans (1950) en
Maartje (1957) in de dicht gewaande kelders.
Toegegeven: er was enige overredingskracht
naar het winkelpersoneel voor nodig en inderdaad, de weg er naartoe was er één met de nodige obstakels, maar het resultaat was boven
verwachting (foto 1). De familie van Crom-

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. Vorig 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 gidsen regelmatig 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 verrassende resultaten op.
Ed Nieuwenhuis (links) en
Thed vanden Berg
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Dit keer Ineke, Ans en Maartje van Cromvoirt van Lange
Hezelstraat 84.

voirt bestierde er een levensmiddelenwinkel
van 1960 tot 1973. Op de bovenverdieping
was hun woonruimte, met de ingang naar boven via de winkel.
‘De kers op de taart, onze kelder!’ De zussen
kwamen er niet over uitgepraat. Op de gewelven ontdekten ze tekeningen van zestig jaar
geleden, tekeningen die ze in hun jeugd hadden gemaakt met het roet van een brandende
kaars, de poezenkop, de muis.
‘Er was ook nog een hekje waar wij vroeger
niet door mochten’, aldus Ineke (foto 2).
‘We hebben veel flashbacks gehad van het verleden. Opgegroeid in de jaren 60 en 70, schuifelend, dansend in kelderfeestjes, maar ook
een fijne speelplek in onze jongere jaren’, vult
Maartje aan. Zus Ans had aan de rechterkant
in de kelder een bibliotheekje, allemaal vakjes, wijzend naar de daar ingemetselde stenen
en nog steeds te zien.
Zoals gezegd, we zijn met enige moeite doorgedrongen tot de kelders van pand nummer 84
of beter: een deel van de vele kelders onder
dit grote winkelpand. Heel vroeger waren de
nummers 82 en 84 één pand, ooit gesplitst en

Foto 1. De bizarre ontdekking voor
de zussen Van Cromvoirt

nu in gebruik door Picture People en Leger
des Heils (foto 3). Tijdens de verbouwing door
Fokker vof in 2016 werd onder de vele over
elkaar heen gelegde vloeren geen kelder gevonden in het voorste gedeelte van pand nummer 84. Daarachter blijken dus de kelders van
de familie Van Cromvoirt nog wel aanwezig
te zijn.

Arnold van Cromvoirt

Ineke, Ans en Maartje van Cromvoirt hebben
gereageerd op een oproep in de Gelderlander
om met Thed van den Berg en ondergetekende
(stadsgidsen Gilde Nijmegen) het huis te bezoeken waar ze opgroeiden en de geschiedenis
van het pand en van de familie op te tekenen
(foto 4). De geschiedenis van de familie begint verderop, in de Stikke Hezelstraat. Opa
Gerard van Cromvoirt (1877) had een brooden banketwinkel in Stikke Hezelstraat 27 (nu
Kersten), samen met zijn vrouw Johanna van
Herwijnen. Na haar dood in 1939 zette hij de
bakkerij voort met zijn zoons Toon en Arnold.
Arnold, de vader van Ineke, Ans en Maartje en
geboren in 1917, was op de Stikke Hezelstraat
voor de wet getrouwd met zijn buurmeisje van
twee huizen verder, Tini Wisse. Ze woonden
echter niet samen omdat het huwelijk nog niet
in de kerk was voltrokken. Hij verloor zijn Tini
op dramatische wijze tijdens het bombardement op 22 februari 1944. Na geluncht te hebben in het huis van zijn schoonfamilie, viel bij
thuiskomst de toren van de St. Stevenskerk op
het huis van zijn wettige echtgenote. Zij overleefde deze aanslag niet. In 1948 trouwde Arnold met Door Janssen (1919) die samen met
haar vader Bart Janssen een kruidenierswinkel, een handel in stro en hooi en een stalhou-

Foto 4. V.l.n.r. Ineke, Maartje en Ans
van Cromvoirt in de Gulden Wagengas

Foto 2. Er was ook een opening met een
hekje waar we niet doorheen mochten

derij had in de Bottelstraat nummer 6. Arnold
trok in 1948 bij hen in. Gedrieën werkten ze in
de winkel. Toen Arnold in 1959 het pand nummer 84 aan de Lange Hezelstraat kocht , werd
Bottelstraat nummer 6 verkocht (foto 4a). Opa
Bart Janssen verhuisde mee naar de bovenwoning op nummer 84. Begin jaren 70 stond de
familie voor het dilemma: of klein blijven in
de Lange Hezelstraat of naar één van de buitenwijken verhuizen en voor een groter bedrijf
te kiezen. Geen van beide gebeurde. Arnold
besloot vervroegd met pensioen te gaan, boven de winkel te blijven wonen en de zaak te
verhuren. In 1973 werd Koopjeshuis Sengers
de nieuwe huurder (foto 5). Sengers begon er
een herenmodeafdeling, waar Arnold nog een
paar jaar parttime gewerkt heeft. In 1996 overleed Arnold.

Geschiedenis

Hierboven schreef ik over zoon Arnold, de vader van Ineke, Ans en Maartje. Hoe hij bij het

Foto 5. Arnold verhuurt het pand nummer 84
in 1973 aan Sengers Koopjeshuis

Foto 3. Huidige winkels op nummer 82-84. Let
op beide puien. De linker is onlangs aangepast

bombardement in februari 1944 zijn (wettelijke) echtgenote verloor bij terugkeer naar zijn
huis, twee deuren verder. Het vallen van de
toren van de St. Stevenskerk in de Stikke Hezelstraat was er de oorzaak van dat zijn echtgenote Tini Wisse omkwam onder het vallend
gesteente. Op dat moment bevond Arnold zich
in een, achteraf, veilig ‘gebied’ tussen de twee
woningen. Tijdens de oversteek naar de woning van zijn vader Gerard ontdekte hij dat de
aangebouwde keuken en de bakkerij van zijn
vader ook bedolven waren onder het puin van
de gevallen toren 1). Zijn vader, die door een
flinke kou een paar dagen ziek was geweest,
had in de keuken voor het brandende fornuis
gezeten toen de bommen vielen. Gerard van
Cromvoirt raakte in zijn stoel bekneld tussen de brokstukken en het brandende fornuis.
Duitse soldaten hebben met een aantal buurtbewoners geprobeerd om hem te bevrijden,
maar dat lukte niet. Een priester heeft hem ter
plekke nog de absolutie gegeven en heeft samen met hem gebeden (foto 6).

Foto 6. Bidprentje van Gerard van Cromvoirt
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Foto 7 en 8. Het pand na de brand in 1999

Enkele dagen na het neervallen van de toren
zijn zoon Marius van Cromvoirt, diens vrouw
Bep en enkele buurtbewoners het pand binnen
gegaan. Om binnen te komen moest er over
de keukenmuur geklommen worden. Het totaal verkoolde lichaam zat nog in dezelfde
houding tegen het fornuis geklemd. Nadat het
met vereende krachten was vrijgemaakt, werd
het met een ovenbroodplank als brancard het
huis uit gedragen, eerst naar de Waag en vervolgens naar het kerkhof aan de Daalseweg.
Gerard van Cromvoirt heeft altijd hard moeten werken. Dag en nacht was hij bezig, wat
hem wel eens deed verzuchten: ‘Ik word ooit
nog eens op een broodplank naar het kerkhof
gebracht.’
Van 1944 maak ik een sprong naar 1999. Arnold heeft in 1959 in de Lange Hezelstraat
nummer 84 de kruidenierswinkel van de heer
De Mots gekocht. Nadat Arnold in 1996 was
overleden, bleef moeder Door op de bovenverdieping wonen. Ze was niet van plan te
verhuizen.
Kerst 1999. In de stad was het onrustig omdat er brand is bij Tyl Uilenspiegel, omdat de
kaarsenwinkel van Nannings in de brand stond
en… het pand van de familie van Cromvoirt
afbrandde.
Eén van de zussen had haar moeder nog aan
de telefoon toen de brand uitbrak. De oorzaak
van de brand is nog steeds onduidelijk. Eén
van de zussen hoorde dat moeder in paniek
raakte, de telefoon neergooide en naar achteren vluchtte, richting wc en werkkast. Want
daar stonden de emmers. ‘Ik denk dat mama
dacht: ik ga water pakken. Ze is op het toilet
gevonden. Het was een extreem hete brand’ 2).
Moeder Door van Cromvoirt-Janssen werd 80
jaar (foto’s 7 en 8).

Het pand

Van pand Lange Hezelstraat 82-84 wordt gezegd dat dit het eerste stenen huis in de Lange
14

Hezelstraat zou kunnen zijn. Het dateert uit
de 14e of 15e eeuw. Het was een kolossaal
huis, ooit bewoond door onder andere een
garnizoenscommandant. Enorme kelders
onder het hele huis en veel kamers op de
bovenverdieping. In de Gulden Wagengas
wordt duidelijk hoe ver het pand naar achter doorliep. Achter het huis was en is een
ommuurde tuin die nog steeds van binnenuit
bereikbaar is door de toegangsdeur achterin
de zaak van Picture People (2020). Toen de
familie Van Cromvoirt daar woonde werden
er in de tuin vooral bonen gekweekt (foto 9).
De enorme put was gevuld met rommel.
In 1979 werd het pand grondig verbouwd
door Sengers. Op nummer 82 zat Kees Draper met een meubelzaak. Nummer 84 werd
na de verbouwing verhuurd aan de Schoenenreus. Sengers pakte de verbouwing
rigoureus aan: de pui aan de Lange Hezelstraat werd gesloopt en de originele plafonds verdwenen. De bovenverdieping werd
toegankelijk via een voordeur in de Gulden
Wagengas nummer 1. Pas in 1996 werd de
omnummering officieel.
Ver voordat de familie in 1960 de oversteek
vanuit de Bottelstraat naar de Lange Hezelstraat maakte, had het pand al diverse grote
verbouwingen ondergaan. Maartje: ‘Wij
merkten dat het ooit één pand geweest moet
zijn door de typische indeling van het huis.

Foto 9. De tuin, helemaal achter in de
Gulden Wagengas

De wc bijvoorbeeld lag in het pand ernaast (foto
10). Maar ook de kamer waar opa sliep was in
tweeën gedeeld. Er zat maar een dun muurtje
tussen, terwijl de andere muren van het huis
overal heel dik waren.’
Na de brand in 1999 is het pand gekocht door
Van Es. Hij heeft op de verdieping vier appartementen gerealiseerd. Drie ervan zijn op een
snelle en eigentijdse wijze tot stand gekomen.
Bij het vierde appartement, de vroegere grote
zolder waarop Maartje en Ans sliepen, hebben
de huidige eigenaren de geschiedenis van het
pand gekoesterd. In dat appartement mogen we
een kijkje nemen (foto’s 11 en 12). Ineke, Ans
en Maartje raken ook hier niet uitgepraat. Ze
wijzen elkaar op de nodige details die ze nog
kennen toen zij daar woonden en sliepen. De
oude schoorsteen bijvoorbeeld, die tevoorschijn
is gekomen toen de kalk er vanaf is gehaald. De
huidige bewoners hebben ook foto’s van ná de
brand, vóór de wederopbouw. Foto’s die Ans,
Ineke en Maartje nog nooit hebben gezien. ‘Wil
je ze wel zien?’ ‘Ja ik wil ze wel zien’, zeggen
de drie zussen (foto 12). Bij het zien van de
foto’s zwijmelen ze weg. ‘Het was een prachtig huis. Mooi hè, die trapgevel, die zandstenen
platen die erop liggen’ (foto 13).
Ans: ‘Na de brand ben ik binnen geweest. In de
woonkamer kon je nog lopen. Het was op een
donkere zondagmiddag. Ik ben met een zaklamp
door het pand gegaan. Het pand ging dicht. Op

Foto 10. De wc was in het andere woonhuis

Foto 11. Ans, Maartje en Ineke voor de
gerestaureerde schoorsteen

de plek van het dressoir hebben we toen een
beurs met rozenkransen teruggevonden. Maar
mama’s sieraden, alles weg, nooit meer iets
van teruggezien’.

De naaste omgeving

Rechts naast het pand 82-84 bevindt zich een
gangetje, een gasje, de Gulden Wagengas. Dit
gasje komt uit bij het rentmeesterhuis van het
Cisterciënzer vrouwenklooster Graefenthal
(het Nijeklooster). Een deel van het vroegere
gebouw staat er nog steeds. Dat gangetje was
er al in de 16e eeuw toen de dochter van Johannes van Altforst haar huis verkocht aan de St.
Stevenskerk. Ze bleef er wonen met recht van
overpad 3). Dat recht van overpad heeft eind
jaren 80 voor veel problemen gezorgd. De uitbater van de toenmalige Trosbar op nummer

Foto 12. De zussen zien voor t eerst de foto’s
van het huis na de brand

80 had de uitgang met een hek afgesloten en
er twee vervaarlijke honden achter geplaatst.
Probleem dus voor de bewoners van nummer
84, die via het gasje naar hun bovenwoning
moesten komen. Een uitspraak van de rechter
hieromtrent loste het probleem op: het recht
van overpad was nog steeds van kracht. Omdat het huis heeft toebehoord aan een garnizoenscommandant heeft het gasje ook gediend
als doorgang voor paard en wagen naar de
stallen achter.

Laatste verbouwing

In 2016 ging aannemer Fokker vof aan de slag
om pand nummer 84 in oude glorie te herstellen 4). Het plan was de oude kelder op te sporen, uit te graven en toegankelijk te maken. De
voorgevel moest een pui krijgen die aansloot

Foto 14. Pand nummer 84. Verschillende lagen vloeren en herstel van het rococoplafond

Foto 13. ‘Het was een prachtig huis. Mooi hè,
die trapgevel met die zandplaten stenen’

op de pui van de buren. De stijl van deze pui
dateert uit de periode 1890. Bij het openleggen
van de vloer werd geen kelder gevonden. Wel
liggen er een aantal vloeren over elkaar, waarvan de oudste op zo’n 70 centimeter diepte.
Een van de andere vloerlagen is een fraaie
tegelvloer uit 1890. Echter fors beschadigd
en incompleet. Na een zoektocht bleek er in
België nog een partij vloertegels voorradig.
Dit ondanks het feit dat de fabrikant hiervan al
in 1895 zijn productie had gestaakt. Behalve
meerdere vloeren waren er in de loop der tijden ook meerdere plafonds aangebracht. Na
het slopen van enkele plafondlagen kwam er
een rococoplafond uit de periode 1740-1760
tevoorschijn. Dit is voor zover bekend, naast
het plafond in het stadhuis, het enige nog origineel bestaande plafond uit die tijd (foto’s 14
en 15).
Afsluitend is het woord aan Ineke: ‘Het was
een feest van herkenning, deze tocht door het
huis waar we zijn opgegroeid in een goede en
veilige buurt waar vooral veel solidariteit en
gezelligheid heerste. De ontdekking van onze
kelders was nog een cadeautje extra. En ondanks de dramatische gebeurtenis in 1999 is
het voor ons niet in de eerste plaats een pijnplek, maar meer een dierbare en dankbare herinnering.’
Bronnen: 1) Bep van Cromvoirt-Linders, 2)
Bart Janssen, 3) Paul van der Heijden en Willy
Niessen, 4) aannemer Fokker vof.
Tekst: Ed Nieuwenhuis

Foto’s: Henk Braam,

Gerie Sandmann, familie Cromvoirt en Ed Nieuwenhuis

Foto 15. De vloer wordt in ere hersteld en de pui wordt geplaatst

Bent u geboren en/of getogen in de
Hezelstraat? 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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Extra terrasruimte op de Grote Markt

VAKANTIE IN TIJDEN VAN CORONA
Ondanks de versoepelingen van de lockdown vanwege de coronacrisis is het nog geen tijd voor euforie. We zullen nog wat langer moeten leven met de beperkende maatregelen: géén handen schudden, wél goed en vaak handen wassen, anderhalve meter afstand houden,
grotere groepen vermijden en bij klachten zoals loopneus, keelpijn of koorts: thuis blijven. Doe dit voor jezelf, maar vooral ook voor jouw
kwetsbare medemens. Want misschien voel jij je prima, toch kun je het virus bij je dragen en anderen daarmee aansteken.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Op deze en de volgende pagina’s staan allerlei ideeën die de leden van Centrum Beweegt! en van
WijKring Nijmegen verzameld hebben in het kader van vakantie vieren ten tijde van corona. Er staat vast iets bij dat ook jou zal aanspreken.

Samen apart

Samen apart op deze manier: we dagen alle
buurtbewoners uit om van 17 juli tot en met 2
augustus elke dag te gaan wandelen. Dit hoeven geen superlange wandelingen te zijn. 20
minuten is voldoende.

Hoe werkt het?

Je meldt je aan voor de Centrum Beweegt!
Wandel Challenge op:
www.centrumbeweegt.nl/meedoen.
Hier kun je vervolgens de Ommetje-app voor
je telefoon downloaden.
Dan:
•
Meld je aan bij de ommetjes.
•
Kies iedere dag een leuke wandelroute.
•
Ga lekker 20 minuten wandelen.
•
Op de website staan extra opdrachten die
je kunt doen tijdens de wandelingen door
ons mooie stadsdeel.
•
Heb je zelf tips voor mooie routes, dan
kun je die hier ook plaatsen.

Centrum Beweegt! Wandel Challenge

De wandelvierdaagse gaat dit jaar niet door.
Jammer. Maar of je nu mee zou lopen of niet,
wandelen is gezond. Daarom willen we gedurende de dagen vóór, tijdens en ná de Vierdaagse samen gaan wandelen. Maar dan apart
van elkaar…. ‘Huh? Hoe bedoel u?’
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Dinerbonnen als prijs

Na twee weken kijken we naar de volhouders
die het regelmatigst zijn gaan wandelen en
de opdrachten hebben vervuld. En er valt iets
te winnen. De eerste vier toppers winnen een
dinerbon.
Veel succes.

Centrum Beweegt!

Naam: Roos Vlaskamp
Beroep: fysiotherapeut bij Fysiotherapie Bottendaal.
‘Het liefst ga ik ieder jaar naar een ander land
of andere streek op vakantie. Bijvoorbeeld naar
Italië. Dat is nu een stuk lastiger. Als alternatief haal ik dit jaar Italië naar mij toe. We gaan
lekker luieren in de zon, met vrolijke Italiaanse
muziek, een verfrissend Italiaans drankje. En ‘s
avonds heerlijk Italiaans eten. We blijven dan
lekker in de Italiaanse vakantiesfeer.
Ook ben ik een dankbaarheidsboekje begonnen. Daarin schrijf ik ‘s avonds steeds iets leuks
over wat ik die dag heb meegemaakt. Dat
houdt me tevreden en opgewekt in deze toch
moeilijke tijd. Want het draait natuurlijk allemaal om gezond blijven en welzijn.’

De COPD Challenge

Zoals de Diabetes Challenge bestaat er ook
een Nationale COPD Challenge. Deze Challenge heeft als doel mensen met (lichte)
longproblemen in beweging te brengen en
te houden. Daarom bieden wij gratis een
wandelprogramma aan: Jouw Wandeluitdaging. Het daagt jou uit wekelijks zelfstandig
te wandelen, op een niveau dat bij jou past.
Iedere maand ontvang je het weekschema
met wandeltrainingen en een dosis wandelinspiratie en -tips.
Schrijf je in op https:
www.nationalecopdchallenge.nl/wandelen.
Succes.

Wat ga jij doen in deze vakantie?

Naam: Elly van Alphen
Beroep: sportdocent gemeente Nijmegen.
‘Als sportdocent van de gemeente Nijmegen
mis ik al maanden mijn deelnemers. Iedere
dinsdagochtend kwamen we bij elkaar om
gezellig te bewegen, soepel te blijven en ons
geheugen te trainen door de dansvolgorde te
onthouden. Om toch een beetje in het ritme
te blijven zet ik dinsdagochtend een muziekje
op en ga lekker in de kamer aan het bewegen.
Ook herhaal ik de dansen die we vaker doen,
om te zorgen dat ook ik ze niet vergeet.
Nu in de coronatijd moet ik goed nadenken
om de dans correct uit te voeren. Na drie kwartier heb ik een kop koffie verdiend, en denk na
over de groep. Daarna pak ik de draad weer
op en ga belletjes plegen naar de deelnemers.
Daar zijn ook ouderen bij die minder mobiel
zijn, of waar de kinderen wat verder uit de
buurt wonen. Je merkt dat ze blij zijn met zo’n
telefoontje. Ze vinden het fijn iets van je te horen in deze coronatijd.
Maar helaas zal de start van het nieuwe sei-

zoen nog even op zich laten wachten. Blijf bewegen en blijf gezond!’

Naam: Ron Janshen
Beroep: buurtsportcoach Sportbedrijf gemeente Nijmegen.
‘Vaak reis ik in de vakantieperiode met mijn
gezinnetje naar de bergen. Voor ons een ideale vakantiebestemming; genietend van lange
wandel- of fietstochten, waanzinnige uitzichten, prachtige bergflora en nooit eerder geziene dieren. Het berglandschap blijft ons
verbazen. De bergen gaan het deze zomer
niet worden, het avontuur wordt echter wel
opgezocht. Wij pakken de (berg-)rugzakken,
zetten de kinderen erin, (gezonde) versnaperingen mee en gaan op avontuur vanuit thuis.
Wij beseffen dan weer hoe prachtig onze eigen
omgeving is. Tip: zie eens op www.nijmegen.
nl/diensten/sport/ommetjes. Wisten jullie dat
er meer dan 25 ommetjes zijn van 3 à 4 kilometer? Deze zullen ongetwijfeld leiden tot verwondering! Veel wandelplezier!’
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WijKringen in Nijmegen

Naam: Maarten Bevers
Beroep: opbouwwerker Bindkracht10.
‘Normaal gesproken zijn mijn vrouw en ik niet
zo van het plannetjes maken. Vakanties gaan
bij ons meer impulsief. Maar als de coronaregels het toelaten hoop ik dit jaar met mijn
gezin – vrouw en twee kinderen – naar NoordSpanje te gaan. Met de auto gaan kamperen
rond Bilbao, dat lijkt ons fantastisch. Dat betekent dan wel dat we ons goed moeten voorbereiden. Vooral nu met allerlei coronaregels in
de landen waar we doorheen moeten.
Voor de mensen het centrum hoop ik op een
mooie vakantie en dat we het goed met elkaar
kunnen vinden. Want die verbinding is in deze
tijd heel belangrijk.’

Naam: Nicolette Broekhuisen
Beroep: gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid.
‘Ik ben afgelopen weekend gaan wandelen
tussen Beek en Berg en Dal en het verbaasde
mij hoe mooi onze directe omgeving is. Daar
hoef je eigenlijk geen verre reizen voor te ondernemen. Voor mij is het al belangrijk als ik
buiten ben, wandel of fiets, met een nieuwe,
open blik. En dat hoeft niet alleen in de natuur. Wandel maar eens door onze stad met
het hoofd omhoog. Kijk eens naar al die mooie
geveltjes! Wat wil je nog meer!’
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Een WijKring is een samenwerkingsproject
van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. In deze samenwerking zijn
ook de gemeente Nijmegen, VGZ, Bindkracht10, Pluryn en diverse woningbouwcorporaties betrokken.
WijKringen bestaan uit een groep betrokken en enthousiaste burgers die in dezelfde wijk(en) wonen, in de leeftijd van 18 tot
70 jaar. Met elkaar gaan ze anders kijken
naar het alledaagse. Ze beginnen hiervoor
dichtbij huis en hebben allerlei ideeën
voor de buurt en wijk. Ze gaan niet alleen
broeden op ideeën, maar ze vooral doen.

Misschien gaan we ook nog een weekje weg,
kamperen of een huisje huren. Dat weten we
nog niet.
Ik wens natuurlijk iedereen een fijne, smakelijke zomer.
O ja, voor ik het vergeet. Ik ben vanmiddag
naar de pluktuin Ooijs Moois geweest. Je kunt
daar tegen betaling zelf fruit en bloemen plukken. Heerlijk die bramen en frambozen. En met
mooi weer écht een aanrader.’

Enkele WijKringers gezellig in het park –
vóór corona. Boven van links naar rechts:
Jesse, Jimmy, Maartje en Mycha

Naam: Jimmy
WijKringer
‘Ik heb nog helemaal geen plannen. En dan
gaan de feesten hier in en rond Nijmegen ook
al niet door, dus ik weet het even niet (zucht).
Het wordt dus niet de topzomer waarop ik
hoopte. Maar ik zwem graag en misschien is
het een idee om alle zwemgelegenheden in en
rond Nijmegen eens uit te gaan proberen. Wylerbergmeer, Bisonbaai, de Berendonck of die
plas vlak bij Lent. Strandpark Slijk-Ewijk lijkt mij
ook leuk. We zien wel.’
Naam: Jesse
WijKringer
‘Ik had samen met een organisatie een vakantie naar Frankrijk geboekt. Maar die gaat niet
door. We zouden naar de Pyreneeën gaan.
Jammer dan. Wat dan wel? Ik ben nog een
beetje aan het zoeken. Ik denk dat ik veel de
natuur in trek. Ik kom tegenwoordig vaak bij
de Spiegelwaal. Ik wil graag dingen ontdekken.
Maar ook gezellig op het terras een drankje
drinken.’

Naam: Lieke van de Braak
Beroep: WijKringcoördinator Pluryn.
‘Vakantie is voor mij tijd om te koken. Ik vind
het leuk om lekker en gezond te koken. En dan
liefst buiten, bij ons achter in de tuin, bijvoorbeeld. Nijmegen heeft zoveel leuke locaties
waar ik met vrienden kan afspreken – op anderhalve meter natuurlijk – om gezellig te gaan
picknicken.

Naam: Mycha
WijKringer
‘Normaal ga ik naar de Vierdaagse. Voor de
derde helft heb ik dan een hele route uitgestippeld. In de week van de Vierdaagse ga ik alle
feesten af en zie ik wel wanneer (en hoe - lach)
ik thuis kom. De week daarna heb ik dan nodig
om bij te komen.
Nou, dit jaar gaat dat dus anders. Ik denk dat ik
gewoon de stad in ga en dan kijken wat er wel

is. Met vrienden afspreken op het terras en er
toch een feestje van maken. Want dat deden
we vorige jaren ook. En de trip naar Turkije met
een vriend heb ik uitgesteld naar volgend jaar.
Ik hoop dat de mensen in Nijmegen een hele
fijne, warme zomer hebben en wens hen dat
dan ook toe, dit jaar op een alternatieve manier.’
Naam: Jarmo
WijKringer
‘Onze reis naar Spanje gaat dit jaar helaas niet
door. Daarom blijven we in Nederland. We
gaan naar Harlingen voor een weekje. Mooi
aan de Waddenzee. Waarom juist Harlingen
weet ik eigenlijk niet. Het uitdenken van zulke
vakantieplannen is echt een ding van mijn vader.
Maar hier is het ook mooi. Voorbij de Ooij heb
je de Millingerwaard, en daarin de Millinger
Theetuin. Om daar te komen is echt kruipdoor, sluip-door. Het lijkt me hartstikke leuk
om een keer met onze groep daar naartoe te
gaan. En dan met het pontje naar De Bijland.
Mooi zwemgebied.’

V.l.n.r. WijKringers Mark, Wieland en Mashal

Naam: Mark
WijKringer
‘Ik heb niet echt plannen. Eigenlijk wil ik best
wel weer eens naar het buitenland. Dat is al
drie - vier jaar geleden. Toen zijn we naar België, naar Antwerpen gegaan. Ik doe graag culturele uitstapjes, musea en zo.
Ik wil ook wel eens op vakantie gaan buiten
Europa. Daarom ben ik best wel jaloers op mijn
zus. Die is al naar Amerika geweest, Indonesië,
Midden-Oosten. Dat zou ik ook graag willen:
kennis maken met de mensen dáár, met hún
gewoontes en gebruiken, hun gastvrijheid.
Maar dit jaar? We zullen het hier in Nederland
moeten houden, denk ik.’
Naam: Wieland
WijKringer
‘Ik zou eigenlijk in oktober naar Abu Dhabi
gaan. Daar is dan een wereldtentoonstelling,
de wereld Expo 2020, met speciale aandacht
voor het milieu. Die wereldtentoonstelling is
nu verplaatst naar 2021. Ik had me er erg op

verheugd, ook omdat ik nog nooit in Dubai
ben geweest.
Ik ga dit jaar met mijn ouders naar Frankrijk.
En als we terugkomen, plakken we er nog een
weekje in een vakantiehuisje aan vast. Daarna
begint de school weer.
Voor de mensen thuis wil ik hen goede moed
toewensen, contact houden met vrienden en
familie en er toch een mooie zomer van proberen maken. Volhouden in deze tijd. Het zal
allemaal goed komen.’
Naam: Mashal
WijKringer
‘Ik heb niet echt vakantieplannen. Ik neem een
bijbaantje om wat geld te verdienen. Verder
zwemmen, de natuur in. Voor mij is de Posbank bij Rheden dichtbij. Een prachtig natuurgebied. Ik wandel daar heel graag.
Ik denk dat we ook wel gaan barbecueën. Misschien bij de buurt-barbecue in de tuin van ‘t
Oude Weeshuis.’

Tot slot nog wat tips (‘die je al lang weet!’)

Blijf in beweging en vooral gezond eten. Tips
van een diëtist: ‘Laat je niet verleiden door
snelle hapjes, snacks of ander zomers emotieeten.’ Er zitten vaak teveel vetten en suikers in.
Verwen je zelf eens met een nieuwe, lekkere en
voedzame maaltijd. Neem er de tijd voor. Met
nieuwe ingrediënten en op een andere manier
bereid. Dan blijf je ook in je hoofd in beweging.
Er zijn talloze kleine en grotere fietstochten in
en rond Nijmegen, te vinden via het ANWBknooppuntenboek, of andere fietsrouteboekjes. En als je het echt niet meer weet, loop de
walk of wisdom. De route staat overal aangegeven.
En natuurlijk onze onvolprezen ommetjes. Ze
zijn écht de moeite waard.
Veel zomerplezier, ook in de coronatijd.

William Nijland

Het nieuwe perspectief
Het lijkt allemaal weer wat normaler. Het
nieuwe normaal vind ik maar niks. Doe
mij maar gewoon. In deze tijd vol verandering ben ik besmet geraakt. Niet met
corona, maar wel met verandering. De
wijk heb ik inmiddels overgedragen in
goede handen. Jimmy Hilgen is er voor
u (jimmy.hilgen@politie.nl).
De Benedenstad verandert sneller dan
andere wijken. Ja in Lent, het Waterkwartier en in Oosterhout wordt veel
gebouwd, maar in de Benedenstad verandert alles om je heen behalve steen.
Waar eerst de binnenstad vooral gebruikt werd om te wonen en om elkaar
als bewoner te ontmoeten, zie ik nu dat
de Benedenstad steeds meer gebruikt
wordt door horeca, bedrijfjes, passanten, toeristen, kijkers, lopers, kopers et
cetera. Het is ook een mooi stadsdeel,
zeker aan de Waal. Leven in een dynamische wijk vraagt veel van de bewoners. Als er meer om je heen gebeurt,
moet je met meer zaken rekening houden, of je nu wilt of niet. Drukte, rommel,
andere mensen, ander gedrag, sfeer en
beleving. Waar vroeger in de Benedenstad iedereen elkaar kende en gelijkgestemd was, zie ik dat de samenhang in
een rap tempo verdunt. Van woonwijk
naar stadscentrum.
Je voelt het aankomen, de stad groeit.
Al deze mensen en daar omheen, ze
komen graag naar Nijmegen en vooral
naar het centrum. Voor hen hoort de
Benedenstad bij het centrum en ze gedragen zich als centrumbezoeker.
Hoe blijf je als burger prettig leven in dit
stadsdeel? Daar ligt voor u de uitdaging!
William Nijland, wkijkagent team Nijmegen-Noord
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

Samenstelling: Jack Fila
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Wouter van Bernebeek: weerman en ‘stormjager’

Wouter van Bernebeek in de Overasseltse en Hatertse Vennen

‘Natuur herstelt zich wel. Maar tot op zekere hoogte’
Met een mengeling van optimisme en zorg
sluit Wouter van Bernebeek een gesprek af
over zijn werk: weer en klimaat. Wouter
woont in Malden en weet over het weer in
onze buurt veel te vertellen.
Mariken laat regelmatig mensen aan het woord
die in Nijmegen of omgeving interessant werk
doen. Als vrijwilliger of in een betaalde baan.
Wouter doet beide: is meteoroloog (weerman)
bij Meteogroup – het vroegere Meteoconsult
– en stormchaser. Dat werk doet hij als vrijwilliger. Op diverse fotosites staan prachtige
natuurfoto’s van hem. Onder andere gemaakt
in de Overasseltse en Hatertse Vennen. In deze
Mariken staan er ook verschillende. Zie bladzijde 22.

Besmet

Tijdens het gesprek blijkt voortdurend zijn
enorme passie voor weer. (‘Het is een beetje
uit de hand gelopen.’) Deze passie blijkt heel
aanstekelijk. Het kost moeite binnen de tijdslimiet van het interview te blijven.
Hoe raak je zo ‘besmet’ met weer?
Wouter: ‘Als kind heb ik in 1998, tijdens een
vakantie op de Veluwe, een enorme onweersbui meegemaakt. Daarbij vielen hagelstenen
van 10 centimeter. Alles was kapot. Dat heeft
veel indruk op me gemaakt. Ben toen inderdaad besmet. Het weer heeft me nooit meer
losgelaten. Extreem weer is gevaarlijk maar
fantastisch. Naast mijn werk als meteoroloog
ben ik sinds 2009 stormchaser: extreem weer
20

van dichtbij volgen, waarnemingen doen, foto’s maken.’
Altijd hier in de buurt gewoond?
‘Ben geboren in Nijmegen maar snel verhuisd
naar Malden. Ik ken de regio. Niet alleen als
fotograaf, maar ook als weerman.’

Tornado 4 juni 2019

Wellicht zullen de meeste Nijmegenaren deze
dag vergeten zijn. Dat geldt niet voor iedereen.
Zeker niet voor bewoners van Weezenhof die
dichtbij Vogelzang wonen. Of voor diegenen
die door Vogelzang wandelen en op veel plekken omgevallen of geknakte bomen zien. Op
de avond van die dag trok een heuse tornado
over ons gebied. Om vervolgens in Hatert,
Winkelsteeg en verder huis te houden.
Tornado? Geen windhoos?
Wouter: ‘Het woord windhoos is een NederWouter van Bernebeek is 28 jaar. Geboren in Nijmegen. Beroepsmatig als
meteoroloog werkzaam in Utrecht bij
Meteogroup. Lid van een team van tien
personen die samen stormchasen. Dit
doet hij al sinds 2009 op vrijwillige basis. In de loop der jaren zijn daar steeds
meer mensen bijgekomen. En actief in
weer- en natuurfotografie. Zijn werk is
op diverse sociale media te volgen. Foto’s van hem verschijnen regelmatig in
het weerbericht van RTL4.

landse vertaling van het woord tornado. Een
windhoos is dus niet onschuldiger. De tornado
in de avond van 4 juni was een bijzondere.
Niet alleen omdat een zogenaamde supercel in
Nederland ontstond (komt hier zelden voor).
Maar ook vanwege tijdsduur en de afstand,
die de tornado heeft afgelegd. Een supercel is
de zwaarst mogelijke onweersbui. Deze buien
roteren: draaien als het ware om hun eigen as.
Daaruit kan een slurf (tornado) ontstaan die uit
de wolk zakt en schade veroorzaakt als grond
of bebouwing wordt geraakt. Vermoedelijk is
deze tornado ontstaan in de Overasseltse en
Hatertse Vennen en te volgen geweest tot in
Twente. Zeldzaam ook qua tijdsduur: hij ‘leefde’ ongeveer een uur. De schade aan huizen
in Rheden – veel in het nieuws geweest – is
veroorzaakt door diezelfde tornado. Dat het
een tornado is kun je afleiden uit de scherpe
begrenzing van het schadespoor. Bijvoorbeeld in Winkelsteeg waren op een bepaalde
plek alle bomen om, terwijl buiten dat gebied
geen enkele boom was getroffen. Ook kenden
bepaalde straten in Weezenhof veel schade.
Terwijl in straten daarnaast niets te zien was.
De windsnelheden moeten gigantisch zijn geweest. Het is niet gemeten, maar naar schatting
zijn windsnelheden tot 220 kilometer per uur
voorgekomen.’
Onweer kiest steeds hetzelfde spoor?
‘Nee. Onweersbuien zijn groot. Die trekken
zich niets aan van het gebied waar ze overheen
trekken. Wel slaan bliksems vaker in op plaatsen met veel staal of metaal in de grond. In het

industriegebied van Cuijk is bijvoorbeeld zo’n
hotspot. De bliksem treft ook vaker eiken. Dat
bliksem altijd het hoogste punt opzoekt, is dus
niet waar.’

Opwarming

Wouter: ‘De effecten van opwarming zijn in
ons gebied ogenschijnlijk niet direct te zien.
Maar, als je rondkijkt in de Overasseltse en
Hatertse Vennen, dan merk je dat daar echt wat
gaande is. Ondanks verschillende natte perioden is tijdens de afgelopen jaren weinig regen
gevallen. Daar overheen kwamen in 2018 en
2019 gigantisch warme zomers. Het waterpeil
in de vennen zakt. Minder water betekent weer
dat het gebied overdag uit zichzelf sneller opwarmt, waardoor meer vocht verdampt. Het
opwarmingseffect versterkt zichzelf. Dat in de
vennen veel bomen gekapt zijn helpt ook niet
echt. Bomen geven veel schaduw en houden
juist koelte en vocht vast. Voordat je het weet
zijn de vennen op die manier verdwenen. Ja inderdaad, er is regen gevallen in februari, maar
daarna is er weer een abnormaal lange periode
van droogte gekomen. De regio Nijmegen is samen met de Achterhoek, Noordoost-Brabant
en Noord-Limburg - één van de warmste gebieden van Nederland geworden. Er zijn in die
gebieden nogal wat zandgronden die extra uitdrogen bij hogere temperaturen. Het grondwater zakt, de grond droogt op, verwarmt verder;
ga zo maar door. Fikse onweersbuien lossen
dat probleem niet op. De natuur herstelt zich
wel, maar tot op zekere hoogte.’

Groen woongebied

Wouter benadrukt het belang van een groen
woongebied: ‘Bomen zijn dus enorm belangrijk om hitte te temperen en snelle uitdroging
tegen te gaan. Het centrum van Nijmegen is al
gauw 10 procent warmer dan Dukenburg. Op
dagen met hitte is het verschil nog groter. Als
het bijvoorbeeld in het groene Dukenburg 33
graden is, praat je snel over bijna 40 graden in
de binnenstad. Ook gebieden met veel stenen
bestrating in tuinen en dergelijke leveren extra
hitte op.’

Blauwe luchten

Die blauwe luchten van het afgelopen voorjaar. Veroorzaakt door opwarming?
Wouter stellig: ‘Nee. Die blauwe luchten komen vaker voor in het voorjaar als er een hogedrukgebied boven Scandinavië ligt. Dan steekt
er bij ons een droge oostenwind op. Maar dit
jaar was de kleur zo prachtig diepblauw door
de coronacrisis. Er werd heel weinig gevlogen.
De lucht was dus erg schoon. Vandaar.’

Wouter: ‘Dit jaar was de kleur van de lucht zo prachtig diepblauw. Er werd heel weinig gevlogen’

‘Stormchaser’

‘Stormchasen doe ik als lid van een netwerk
vrijwilligers. We proberen te achterhalen waar
zware onweersbuien gaan ontstaan. We doen
waarnemingen. Maken foto’s en video’s door
een groot deel van Europa. Er is altijd een risico dat je voor niets komt. In Amerika wordt
er wel veel geld betaald, maar daar is het weer
ook veel extremer. Het werk is niet ongevaarlijk. Dat heb ik zelf ervaren toen tijdens een
trip in Duitsland 20 meter van me vandaan
een bliksem insloeg. We proberen extreem
weer beter te doorgronden en opgedane kennis door te geven. Fascinerend. Elke keer weer
opnieuw.’

Weer voorspellen

Waarschijnlijk herkenbaar: de weerradar geeft
in de app mooi weer aan, maar het regent. Er
zijn voor het weekend prachtige voorspellingen gedaan. Maar het mooie weer zit een eind

verderop. Terwijl je hier zuchtend tegen wolkenluchten moet aankijken. Wouter: ‘Ondanks
de grote computers komen weersverwachtingen niet altijd uit. Het weer is enorm gecompliceerd. Verwachtingen gaan aan de hand van
ruim vijftig weermodellen (de pluim). Die modellen worden door weerbedrijven verschillend uitgelegd. Verschillen treden vooral op bij
driedaagse verwachtingen of langer. Verwachtingen voor een zomer- of winterseizoen zijn
nooit goed te geven, want zo ver kunnen we
eenmaal niet in de ‘toekomst’ kijken.’
‘Een app lijkt precies aan te geven hoe warm
het wordt, hoe hard het waait enzovoorts. Maar
vergelijk eens verschillende apps. Dan zie je
de verschillen. Het beste advies lijkt: neem
het gemiddelde van die apps. Weerkaarten zelf
kunnen lezen kan handig zijn.’
Tekst: Toon Kerssemakers

Foto’s: Peter Saras
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OVERASSELTSE EN HATERTSE VENNEN

Ten zuidwesten van Nijmegen liggen de fantastische Overasseltse en Hatertse Vennen. Ze zijn makkelijk te vinden. Volg de St. Annastraat.
Rechtsaf de Hatertseweg op. Helemaal uitrijden. Rechtdoor over het Maas-Waalkanaal. Daarna bij de tweede stoplichten links. Deze weg
volgen. Na het kruisen van de A73 bereik je de vennen. Je kunt ook met buslijn 9 vanaf het centraal station. Foto’s: Wouter van Bernebeek

Ingang fietskelder Plein 1944

AED-centrumplan
In samenwerking met de stichting Huis voor de Binnenstad gaan
de Nijmeegse AED-stichtingen AED-apparaten plaatsen in het
centrum van Nijmegen. De AED-stichtingen hebben momenteel
zes apparaten in beheer in het centrum. Deze zijn, in een pincodekast*, 24/7 beschikbaar voor de burgerhulpverleners.
De burgerhulpverleners krijgen via een sms of app van de landelijke
stichting HartslagNu** een oproep bij een alarm in hun omgeving.
Iedereen die een reanimatiecursus heeft gevolgd kan zich aanmelden
bij HartslagNu.
Onlangs heeft de gemeente Nijmegen een AED geplaatst in de fietskelder van Plein 1944. Hartje stad een mooi voorbeeld en stimulans
voor de binnenstadondernemers om te volgen. Het Huis voor de
Binnenstad en de AED-stichtingen gaan daarbij helpen. Ook heeft de
gemeente Nijmegen een bedrag beschikbaar gesteld voor de montagekosten van de eerste tien AED-kasten in het centrum. Er gaan nu
enkele nieuwe AED’s en buitenkasten aangeschaft worden. De kosten
hiervoor worden geregeld door het Huis voor de Binnenstad. Met ondernemers die een AED binnen hebben hangen gaan we in gesprek om
hun apparaat ook naar een pincode kast buiten te verplaatsen.
In de volgende Mariken meer over dit project en met welke partners in
de binnenstad er samengewerkt gaat worden.
* De pincode bestaat uit vier cijfers en de letter V.
Blijf op de hoogte via: www.huisvoordebinnenstad.nl/aed
** Aanmelden bij HartslagNu kan via www.hartslagnu.nl of met de
app HartslagNu nieuw.
Tekst: AED-stichtingen

Foto’s: Peter Saras

AED geplaatst in de fietskelder

Waal, Lindenberghaven en Waalkade in de jaren 70

Zeehaven Nijmegen!
De Zeehaven-concessie die Nijmegen enige tijd geleden kreeg,
kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De afstand stroomopwaarts
vanaf Rotterdam is slechts ruim vier uur. Met dat gegeven
in gedachten liggen er goede ontwikkelingen voor Nijmegen
in het verschiet. Op een gemiddelde voorjaarsdag liggen er
bijvoorbeeld twee à drie riviercruiseschepen aan de nieuwe
Waalkade te Nijmegen. Via Grotestraat en Voerweg bereiken
velen de Burchtstraat en wijde omgeving. De toeristen weten
Nijmegen prima te vinden.
Bijgaande foto toont een kustvaarder die in oostelijke richting
wegvaart, want Nijmegen ligt aan een langgerekte lopende
band met water. Via dat water worden behalve mensen allerlei
goederen aan- en afgevoerd. Op het terrein van de voormalige
energiecentrale worden nog eens duizenden containers per jaar
op- en overgeslagen. Ook via de Oversteek die daar alweer
6½ jaar ligt, kan van alles worden vervoerd. Er is een enorm
potentieel aan mogelijkheden ontstaan en daar kan Nijmegen
gezien zijn perfecte ligging van profiteren.
Ook op andere plaatsen in de stad verschijnen grote logistieke
centra. Er is ruimte en gelegenheid genoeg. Te noemen
valt onder andere Bijsterhuizen en langszij de A15 genoeg
mogelijkheden om de locatie van Nijmegen uit te buiten. Niet
alles kan of hoeft echter over de weg te worden vervoerd.
Nijmegen geeft zijn visitekaartje af. (De geschiedenis herhaalt
zich nu juist niet.) Nieuwbouw aan de andere kant van de Waal
versterkt bovendien de centrumfunctie van de stad. NijmeegsCentrum is via Waalbrug, Snelbinder en in groter verband de
Oversteek goed bereikbaar. Naar de leefbaarheid daar wordt met
respect gekeken.
De Waalkade, daar ga je deze en komende jaren met plezier
heen: nieuwe terrassen versterken haar attractiewaarde voor
verblijfsrecreatie. Ook voor heel langzaam verkeer is lokaal
voldoende ruimte gereserveerd en mocht iemand ‘snel’ om
Nijmegen heen willen rijden, dan biedt de Oversteek daarvoor de
geëigende weg.
Dat heeft echter een nadeel: men mist een geweldige stad en
veel fijne mensen!
Vincent Beijk

Foto: collectie Vincent Beijk
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VERGETEN VERLEDEN

Autozegening in 1930
In de vorige eeuw groeide het aantal motorvoertuigen en daarmee het aantal ongelukken. In de Rooms-Katholieke Kerk ontstond eind jaren 20 het gebruik om auto’s
en motoren te zegenen. Eerst zegende men
de voertuigen voor algemeen gebruik, na de
Tweede Wereldoorlog gebeurde het vooral
om een veilige vakantiereis te garanderen.
In Nijmegen was op zondag 19 oktober 1930
de eerste, zeer grote autozegening. Uiteraard
besteedde het katholieke dagblad De Gelderlander hier uitgebreid aandacht aan. Het begon
met een briefwisseling tussen verschillende
intitatiefnemers in Nederland. Op maandag 22
september 1930 presenteerde de krant het organisatiecomité (de zetfouten zijn origineel):
NED. R. K. VEREENIGING VAN
HANDELSREIZIGERS EN AGENTEN
,,ST. CHRISTOFFEL’.

Krantenverslagen

In de weken daarna schreef De Gelderlander
verschillende artikelen over de voorbereidingen. Op maandag 20 oktober 1930, de dag na
de autozegening, publiceerde deze krant een
uitgebreid verslag:

De auto-zegening te Nijmegen

Afdeeling Keizer Karel, Nijmegen.

650 wagens reden voor.

Autozegening voor Nijmegen en omstr.
op Zondag 19 October a.s.

Op initiatief van de afdeeling Nijmegen ‘Keizer
Karel’ vau de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en agenten ‘St. Christoffel’
had Zondag in het centrum op het plein voor de St.
Josephkerk aan het Keizer Karelplein een plechtige
autozegening plaats voor auto’s uit Nijmegen, Arnhem en wijde omgeving en ook nog uit het naburige
Cleve.
De deelneming was opzienwekkend groot, er was
gerekend dat er ongeveer een 500 auto’s zouden
voorrijden en Zondag bleek dit getal tot bijna 700
gestegen te zijn.
Het Comité van Organisatie met den heer Aug.
C. Rijnaarts als voorzitter en Th. van Lier als secretaris had de plechtigheid vooral ook organisatorisch
schitterend voorbereid, zoodat alles een vlot en tegelijk indrukwekkend verloop had.
Vooraanstaande personen uit Nijmegen en omgeving hadden zich voor het eerecomité opgegeven
en van hen waren o.m. aanwezig of namen met hun
auto aan de plechtigheid deel de heer P. Dobbelmann, lid der Eerste Kamer, W. J. M. Hoefnagels,
lid van de Prov. Staten van Gelderland, Mr. E. H.
J. baron van Voorst tot Voorst, Maltheser Ridder,
lid van Provinciale Staten, de heer Arn. Krootjes,
Wethouder van Nijmegen die, gezeten in de gemeente auto, aan de plechtigheid deelnam. Verder
werden opgemerkt verschillende zeereerw. heeren
uit Nijmegen en omgeving, Dr. Kalb uit Cleve, als
vertegenwoordiger van Dr. Eich, landraad van den
Kreis Cleve, die door de jubileumfeesten in Calcar
verhinderd was in Nijmegen aanwezig te zijn. Ver-

De heer Theo van Lier, secretaris van ’t comité
voor autozegening, schrijft ons:
Met hooge goedkeuring van Mgr. van Son, deken
der stad, wordt door bovengenoemde afdeeling van
de R.K. Vereeniging van Handelsreizigers en Agenten ,,St. Christoffel’ eene plechtige autozegening
voorbereid, welke zal plaats vinden op Zondag 19
October a.s.
Zondag j.l. werd uit de leden van ,,Keizer Karel’
het navolgende uitvoerend comité samengesteld:
voorzitter: Aug. C. Rijnaarts, De Ruyterstraat 57;
vice-voorzitter: B. J. F. M. Lissone, Hobbemastraat
23; secretaris: Theo H. M. van Liere, St. Annastraat 215; penningmeester: A. Forsthövel, Hobbemastraat 15; commissaris: J. C. Verhagen. Jozef
Israëlstr. 75.
R. K. autobezitters en motorrijders, stelt een daad
en zorgt op Zondag 19 October a.s. bij deze autozegening aanwezig te zijn. Hoeveel gevaren dreigen u niet elke minuut van den dag, dat gij u met
uw voertuig op den weg bevindt? West katholiek
en doet op bovengenoemden datum een goede ruil.
Laat mascottes en poppetjes verdwijnen om plaats
te maken voor de beeltenis van St. Christoffel, den
Patroonheilige der reizdenen. Een St. Christoffelplaquette wordt u op dien dag door bovengenoemde
vereeniging gratis beschikbaar gesteld. Diegenen,
die met dit plan sympathiseeren en tot dekking der
groote onkosten een postwisseltje willen zenden,
24

aan den penningmeester bovengenoemd, worden
bij voorbaat hartelijke bedankt.
Wij beschikken over een geroutineerde staf van
medewerkers. De hoofdcommissaris van politie
zegde ons volledige medewerking toe. De groep
R. K. padvinders is mede aanwezig om een goeden
gang van zaken te bevorderen.
Na ontvangst van uw bericht van deelname zenden wij u nadere gegevens waar da autozegening zal
plaats vinden.
Om de voorbereidende werkzaamheden te vergemakkelijken, wordt bericht van deelname zoo spoedig mogelijk ingewacht aan het secretariaat.

der de Wethouder J. Verheij, de Burgemeester van
Wijchen, Weurt, Beuningen, Gennip, enz.
Dan was vertegenwoordigd het Hoofdbestuur
van ‘St. Christoffel’, door de heeren Tilman, vicevoorzitter, en Hoomberg, secretaris-penningmeester, en het dagelijksch bestuur der Afd. Arnhem van
‘St. Christoffel’, en de commissie van ontvangst bestaande uit de heeren A. Vermeulen, voorzitter, Th.
Blankendaal en L. Gvesin. Voorts zag men nog van
het uitvoerend comité de heer Th. van Lier, secretaris, A. Forsthösch, penningmeester en J. Verhagen,
commissaris.
De plechtigheid werd des morgens begonnen met
een H. Mis in de St. Canisiuskerk aan de Molenstraat, waar deze werd opgedragen door den zeereerw. pater Hoogeweegen S. J., moderator der R.
K. Universiteit voor de deelnemers aan de autozegening.
Om half twee ving de eigenlijke plechtigheid aan
en reden de eerste auto’s van de eere-comitéleden
en H. H. Doctoren het kerkplein op. Bij het inrijden ontvingen de deelnemers allen de St. Christoffel-plaquette, welke in de auto werd opgehangen.
Op het binnenplein bevonden zich een zestiental
priesters van de verschillende orden en ook seculiere geestelijken in superpli en met stola, waarvoor
telkens zestien auto’s aanreden, welke dan tegelijk
gezegend werden. In iedere auto zaten gemiddeld
vier personen, zoodat we mogen aannemen, dat ongeveer 3000 personen aan de plechtigheid deelnamen. In de wagens werd tijdens de zegening niet
gerookt en ontblootten alle mannelijke inzittenden
het hoofd, terwijl de bestuurder tijdens de zegening
de St. Christoffel-plaquette in de rechterhand hield.
De autozegening welke ongeveer 3 uur duurde,
had de belangstelling van duizenden. De auto’s
stonden opgesteld vanaf het Keizer Karelplein tot
ongeveer ter hoogte van de Kronenburgersingel en
Nieuwe Markt. Het doel dezer autozegening was
om door een bijzondere zegen de autorijders als het
ware een bijzondere bescherming te kunnen geven
tegen de talrijke gevaren van het toenemend snelverkeer en hen onder bijzondere schutse te stellen
van St. Christoffel, den patroon van alle reizenden.
Het weer was in het eerst een beetje miezerig;
zoodat men ervoor vreesde, dat het alles bijeen een
al te natte plechtigheid zou worden, maar gelukkig
was die vrees ongegrond. Het werd langzamerhand
drooger.
Men zag er vehikels van allerhande pluimage. Er
waren autobussen en vrachtauto’s, luxe auto’s en
aftandsche Fondjes, breede en smalle auto’s, auto’s
die van de versche verflak blonken en grauw versleten auto’s; daartusschen snorden en raasden de
motorrijwielen, waar ook het verschil in bouw en
grootte als vanzelf opviel. Zelfs was er een knaap
met een vliegende-hollander-auto, die ook, zij het
een meer eenvoudige zegen kreeg.
De moeite waard was het ook de belangstelling
gade te slaan van degenen, die rondom het plein
waren. Aan vele ramen zag men nieuwsgierige
hoofden, de afdaken der tuinschuurtjes waren met
menschen belast. Het was ook niet onaardig te let-

OP HET PLEIN DER ST. JOZEFKERK TE NIJMEGEN heeft Zondag een groote auto-zegening
plaats gehad. Ongeveer 700 automobilisten en motorrijders hebben hieraan deelgenomen. Een overzicht van de plechtigheid, welke door duizenden werd gadegeslagen.
ten op de groote verscheidenheid van de herkomst
der auto’s. Men zag ze niet alleen uit de omstreken,
maar ook uit Noord-Holland, uit Drenthe, uit Groningen. Over het algemeen heerschte er toch een
ernstige stemming. Men kon goed merken, dat de
autobestuurders zich in den geest met de dienstdoende geestelijken vereenigden.
Van vele zijden mocht het Comité van Organisatie medewerking ondervinden, op de eerste plaats
van de plaatselijke geestelijkheid, dan van de gemeentelijke politie en van de Katholieke verkenners, die met de misdienaars de priesters assisteerden. Ter bestrijding der groote kosten werd bij het
afrijden van de auto’s een schaalcollecte gehouden,
waarvan het batig saldo bestemd was voor de St.
Vincentius-vereeniging.

Dit artikel werd op dezelfde dag bijna geheel
overgenomen in het landelijke katholieke dagblad De Tijd. De foto stond in meerdere bladen, onder andere de Katholieke Illustratie.
Nijmegen had ook een protestantse krant: de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. Dit was haar verslag op maandag 20 oktober 1930:
Auto-zegening te Nijmegen.
Gisteren heeft te Nijmegen, op het plein voor
de St. Josephkerk aan het Keizer Karelplein, een
plechtige auto-zegening plaats gehad, voor auto’s
uit Nijmegen, Arnhem en omgeving en Kleef. Zouden oorspronkelijk aan deze auto-zegening, waarvoor het initiatief was uitgegaan van de afdeeling
Nijmegen van de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en Agenten ‘St. Chrlstoffel’,
550 auto’s deelnemen, gisteren was dit getal nog tot
700 gestegen.
De Nijmeegsche politie had voor een goede ver-

keersregeling zorg gedragen, zoodat de wachtende
auto’s geen stremming zouden kunnen veroorzaken.
De wagens stonden opgesteld in een bijkans eindelooze file, welke zich uitstrekte vanaf het Keizer
Karelplein, langs Graafsche weg, van Oldenbarneveldstraat, Stationsplein, van Schaeck Mathonsingiel, Nassausingel, Kronenburgersingel, tot in de
Nieuwe Marktstraat. Dan was er nog een kleinere
file, gevormd door hen die recht van voorrang hadden, opgesteld naast de groote, die tot op den Graafschen weg reikte.
De plechtigheid begon om half twee. De zegening, die bedoelt een bijzondere bescherming te geven tegen de gevaren van het verkeer, geschiedde
door zestien priesters, zoodat telkens zestien auto’s
op het kerkplein voorreden. De deelnemers ontvingen bij het binnenrijden allen de St. Christoffel
plaquette, die tijdens de zegening in de rechterhand
gehouden werd. Het was ongeveer half vijf eer de
plechtigheid ten einde was.

De autozegening trok ook de belangstelling
van de communisten. Op dinsdag 28 oktober
1930 schreef hun landelijke blad De Tribune:

De auto’s worden ingezegend.
STRAKS OOK INZEGENING DER WERKLOOZEN.

Roomsche reclame in Nijmegen.
(Arcor) Eindelijk hebben wij dan in Nijmegen
ook een ‘auto-zegening’ gehad. Er waren heel wat
mooie wagens — daar had onze Roode auto ook
bij moeten wezen — niet voor de inzegening, maar
voor propaganda onder de werkloozen, die in heele
troepen stonden te kijken.
Maar nu komt het mooiste van het geval: de gemeente heeft ook 2 luxe-wagens voor de heeren

wethouders en directeuren; ook die waren in den
optocht en moesten ook ingezegend worden.
Zoo zal nu voortaan onze S.D.A.P.sche wethouder in een gezegenden wagen mogen mogen rijden
— hij zal zich wel lekker voelen.. Maar waarom nu
de vrachtauto’s en de vuilnis-auto’s overgeslagen?
ik heb gehoord, dat de chauffeurs van deze auto’s
willen protesteeren, dat zij nu op een auto zitten,
welke niet gezegend is en zij dus dagelijks ongelukken kunnen maken....
Nu wilde het ongeluk, dat ik juist naast een
geestelijke stond. Nadat wij elkaar eens hadden
aangekeken en hij waarschijnlijk op mijn kleeding
afgaande, dacht, dat hij met geen werklooze te doen
had, begon hij over het mooie van dit zegenen te
spreken.
Ik liet hem praten totdat ik er genoeg van had en
ik hem enkele vragen deed. Ik vroeg in de eerste
plaats, of dat zegenen niets was voor de werkloozen
om hen te vrijwaren tegen den honger en de Nijmeegsche uitbuiting. Nu — dat heer wist niets meer
en nam dan ook gauw de beenen. De makkers, die
bij mij in’ de buurt stonden, lachten. Ik vroeg hen of
ik te veel aan hem gevraagd had, maar zij vonden
het fijn; zij waren wel R. K., maar vonden het toch
groote flauwe kul en vonden toch ook, dat het geld
verknoeien was; zij waren met mij van meening, dat
er wat anders moest gebeuren.
Ik zei hen: ja, er moet wat anders gebeuren, maar
dat kan niet anders of jullie zullen er voor moeten
knokken en de andere arbeiders moeten vertellen,
hoe rot deze maatschappij is; ik vertelde hen den
toestand in Rusland — zij keken er van op, toen ik
hen een en ander had verteld over de leugens uit de
burgerlijke bladen en hen het duidelijk had gemaakt
hoe de toestand in werkelijkheid in Rusland is. Ik
heb hen gevraagd, om abonné te worden op ‘De Tribune’, wat zij graag zouden willen als de uitkeering
maar niet zoo slecht was.
Zoo zullen waarschijnlijk uit die autozegening
nog een paar communisten groeien.

Later

Op zondag 3 september 1933 was er weer een
grote autozegening in Nijmegen. Wel waren
er minder deelnemers: ,,Niet minder dan vierhonderd eigenaren van automobielen en motorrijwielen reden Zondagmiddag voor op het
plein der St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein’’, schreef de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant op woensdag 6 september 1933. Van latere autozegeningen in Nijmegen zijn geen krantenberichten gevonden.
Autozegening kwam in heel veel katholieke
parochies voor. Eind jaren 60 werden ze bijna
overal afgeschaft. Ze bestaan nog in de NoordBrabantse dorpen Hoeven, Reusel en Elsendorp.
Samenstelling: René van Berlo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

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

Toos Veerdonk

‘Dit doet me ervaren dat ik niet alleen ben’
‘Och, ben je er weer, wat ontzettend leuk.
Ik heb genoten van de kaas van vorige
week. Wat was dat zachte, ronde stukje?
Geitenkaas! Dat heb ik mijn hele leven lang
nog nooit gegeten.’ Toos Veerdonk van
97 jaar oud ziet heel erg slecht, maar dat
maakt niet uit. ‘Ik laat alle cadeautjes zien
aan iedereen die bij me komt. En de puzzel
die we kregen van het Valkhofpark heb ik
samen met mijn zoon gemaakt’, zegt ze.
Toos is één van de ouderen die normaal op
woensdagmorgen naar wijkcentrum ’t Oude
Weeshuis aan de Papengas komen voor leuke
activiteiten. De ene keer wordt er iets gedaan
in het wijkcentrum, de andere keer is er een
uitstapje in of rondom Nijmegen. Ouderen
samen actief heet het de ene week als er iets
actiefs gedaan wordt. En de andere week komen veel ouderen naar de Papengas voor wat
26

de gespreksgroep is gaan heten. Dan praten
ze over van alles en nog wat. Maar het ligt allemaal al weken stil vanwege het coronavirus
en het wijkcentrum is ook helemaal gesloten.
‘Ik mis het heel erg’, zegt Toos. ‘Ik verlang zo
om weer gewoon erheen te gaan.’

Gemis beetje verzachten

Els Stouthamer die Ouderen samen actief
heeft opgezet en nu coördineert, vindt het
juist voor deze groep ouderen heel erg zuur
dat ze aan huis gekluisterd zijn en de gezellige ochtenden moeten missen. Els: ‘Om dit
gemis een heel klein beetje te verzachten,
hebben we het volgende bedacht. Iedere
woensdag bezorgen we een kleine attentie
aan huis. We geven het persoonlijk af of stoppen het in de brievenbus, afhankelijk van de
inhoud. De attenties kopen we zo veel mogelijk bij de lokale ondernemers.’ Ze heeft voor

deze extra activiteiten een financiële bijdrage
ontvangen van het Oranjefonds. Dit fonds
heeft een speciaal coronafonds in het leven
geroepen voor mooie initiatieven die mensen
uit hun isolement halen en ondersteunen in
deze rare tijden. En er is ook coronageld van
de provincie Gelderland waar Els en de andere vrijwilligers gebruik van kunnen maken.
Elke week bedenken ze iets anders en gelukkig is er nog steeds genoeg om telkens weer
kleine cadeautjes te kunnen kopen. Een lekker
doosje bonbons, een boeket bloemen, een
zelfgemaakte paashaas met chocolade-eitjes
erbij, een cake van stadsbakker De Bie of dat
kaasplankje met onder meer het lekkere geitenkaasje. Extra verrassing: kaashandel De Wit
wilde helemaal niks hebben voor de geleverde

Puzzel van het Valkhofpark

Stadstuin ’t Oude weeshuis
Wist u dat:
• Vrijwilligers deze mooie stadstuin onderhouden.
• Iedereen toegang heeft tot deze unieke
plek, tijdens de openingstijden van het
wijkcentrum.
• Er kleinschalige optredens plaatsvinden.
• Er een mooie Zentuin ligt.
• Het maquettehuis op afspraak bezichtigd kan worden.
• U kunt informeren bij de beheerder van
’t Oude Weeshuis als u ook iets wilt organiseren in deze mooie tuin.

Gratis kaas

kaas, omdat ze het zo ontroerend vinden dat
dit elke week voor de ouderengroep gedaan
wordt in de Benedenstad.

Heerlijke verwennerij

De vrijwilligers die de pakketjes rondbrengen,
nemen de tijd. En dat moet ook wel, want
iedereen maakt heel graag een praatje. ‘Kom
binnen’, smeekt een oudere haast. ‘Ik zet
thee voor je.’ Nee, mevrouw, dat mag helaas
niet. Corona, u weet wel. Een ander lid van de

groep, Mart Sleyster, staat elke woensdag in
de deuropening van haar flat aan de Kronenburgersingel te wachten nadat ze de algemene toegangsdeur beneden heeft geopend.
Ze zegt niet te weten wat haar overkomt. ‘Ik
ben nog helemaal niet zo lang lid van Ouderen samen actief. Misschien heb ik een stuk of
zes bijeenkomsten bijgewoond, voordat we
moesten stoppen. Ik vind het zo leuk om elke
week iets te krijgen. Ik ben steeds weer aangenaam verrast. Je proeft gewoon de attentie
en de aandacht. Ik voel me heerlijk bij al deze
verwennerij.’ Het maakt niet uit wat ze krijgt,
alles wordt evenzeer gewaardeerd. ‘Het doet
me ervaren dat ik niet alleen ben. Mijn twee
dochters komen wel af en toe langs, maar
voor de rest ben ik bijna altijd thuis en zie ik
nauwelijks mensen. Ik zit best opgesloten in
mijn eigen flat. Wil je Els van harte bedanken.’
Els is die woensdagmiddag bijna alweer bezig met het bedenken van iets leuks voor de
week erna, en om alles feestelijk in te pakken
samen met onder anderen Corry Zwijnenberg.

Ze doen er vaak een kaartje, een gedichtje of
rebus bij.
Ria Dijkman is vrijwilliger bij de ouderengroep
en krijgt eveneens elke week een attentie. Ria
haalt normaal elke woensdag drie ouderen
thuis op en brengt ze naar het wijkcentrum
toe. ‘Het is heel bijzonder dat nu zo gedacht
wordt aan onze ouderen. Mensen hebben dit
echt nodig. Ik zit zelf ook veel binnen nu, ik
ben mijn structuur in de week kwijt. Laat staan
hoe het voor de ouderen is.’ Ze belt af en toe
met haar drie mensen en merkt hoe alleen
sommigen zijn. Gonnie Raefs uit de Benedenstad vertelt hoe ze een leuk tijdschrift kreeg
op één van de woensdagen. ‘Daar zat ook een
papiertje bij met het liedje De verlaten stad
van Frank Boeijen. Dat gaat over deze tijd en
over eenzaamheid. ‘Een verlaten gevoel. Maar
jij bent bij mij’, zingt Frank.’ Zo voelt zij het
ook.
Tekst: Els Stouthamer en Lucy Holl
Foto’s: Els Stouthamer

EXTRA GELD VOOR DE VAKANTIE
Nu de overheid de regels wat versoepeld heeft, is er misschien een kans dat de ouderen in
de tweede helft van juni toch weer een keer bij elkaar kunnen komen, vertelt Els Stouthamer. Op veilige afstand van elkaar natuurlijk. Els schrijft steeds allerlei fondsen aan om geld
voor nieuwe activiteiten te hebben. ‘We hebben wat extra budget voor de vakantieperiode.’
Fonds Sluyterman van Loo, Oranjefonds en RCOAK sloegen daarvoor de handen ineen, ze
weten dat er juist in de zomervakantie ook veel eenzaamheid onder ouderen is. ‘We hebben
een mooi bedrag gekregen en zijn er heel blij mee.’

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u bellen met Els Stouthamer van Stichting
Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
Stadstuin

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen.
Of op onze website: www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
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Heb je een vraag? Wil je praten?
Of heb je hulp nodig?

Bel
Belde
deStip-lijn
Stip-lijn

024-3502000
024-3502000

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Medewerkers van de Stip (van welzijnsorganisatie
Bindkracht10) staan voor je klaar. Ze bieden hulp,
luisteren en geven advies. Dat kan in je eigen taal.
Wil je zelf contact zoeken of iemand helpen?
Op www.bindkracht10.nl/bindkracht10-en-corona
vind je tips en meer informatie.
Heb je vragen
zorgen over
over geld?
geld?
Gebruik onze app Budget de baas
voor geldzaken

Voor 1 juni

Na 1 juni

Down en up, ups en downs
Stichting Thuisgekookt laat buurtgenoten elkaar ontmoeten door het
delen van eten.
Niet iedereen vindt het leuk om te
koken en soms lukt het gewoon niet
om (iedere dag) een lekkere, verse en
vooral gezonde maaltijd voor jezelf te
maken. Sommige mensen koken juist
heel graag en maken met plezier ook
maaltijden voor anderen. Thuisgekookt
brengt deze mensen bij elkaar. Wie niet
kan of wil koken kan zo een maaltijd
bij een buurtgenoot afhalen en leert
meteen iemand uit de buurt kennen.
Thuisgekookt maakt vooral veel vaste
afspraken tussen mensen die - vanwege
hun gezondheid - niet meer (iedere dag)
voor zichzelf kunnen koken. In Nijmegen hebben we ruim tweehonderd
thuiskoks in ons systeem die hebben
aangegeven te willen koken voor een
buurtgenoot als dat die buurtgenoot zelf
niet meer lukt.
Dus ben jij iemand die niet meer in staat
is om elke dag voor zichzelf te koken of
ken jij iemand waarvoor Thuisgekookt
een uitkomst kan zijn, ga naar onze
website www.thuisgekookt.nl Je komt
dan automatisch op de coronahulppagina, waar voor alle situaties staat uitgelegd hoe je je moet aanmelden. Kom je
er niet uit, of heb je geen internet? Geen
probleem! Via ons telefoonnummer 06
83 44 71 97 helpen wij jou graag verder. Samen gaan wij op zoek naar een
geschikte kok bij jou in de buurt.
De maaltijden worden tegen kostprijs
aangeboden, tussen de 4 en 6 euro en na
een proefmaaltijd kun jij zelf bepalen of
je er mee door wilt gaan.
Tekst: Marleen Vis

1 juni 2020. Weer een gedenkwaardige datum in het coronatijdperk. Elf weken maar
liefst moesten de horecaondernemers
wachten op dit magische moment. Sommigen vreesden chaos, anderen traden
goed voorbereid en hoopvol de arena
binnen. Erg scherpe controles werden er
niet uitgevoerd gelukkig in Nijmegen, want
horecapersoneel en gasten volgden nauwgezet de regels van binnen: maximaal
dertig gasten, reserveren, aan tafel zitten,
anderhalve meter afstand als je niet uit
hetzelfde gezin komt en op het terras meer
dan dertig gasten zolang er ruimte genoeg
is. Beiden hebben een belang: de horecaondernemer is als de dood dat anders de
zaak weer dicht moet en de gast is blij dat
er weer een ontmoetingsbeleving bij is, lekker met een hapje en drankje genieten van
het prachtige voorjaar.
1 juni is ook de dag waarop mensen deze
Tweede Pinksterdag een kaarsje aansteken voor alle bekende en onbekende
slachtoffers van corona. Of deze actie van
de tv veel respons heeft gekregen is onduidelijk, maar wel vermeldenswaardig, want
op de één of andere manier is deze datum
in de hoofden van mensen een keerpunt
dat alles nu weer langzaam de goede kant
op gaat. Maar dan:
1 juni, een massale demonstratie in
Amsterdam tegen politiegeweld in de VS
en racisme met als gevolg de dood van
George Floyd. Als burgemeester sta je dan
voor een duivels dilemma, maar achteraf
gezien had je de Dam af kunnen sluiten,
een amber alert kunnen laten afgaan:
mensen kom niet, want dit wordt te vol.
Verontwaardiging in het hele land, want
waar zijn we nu mee bezig. Iedereen doet
zijn stinkende best in het land om zich te
houden aan alle coronamaatregelen en
dan verwacht je van de huiskamer van het
land het goede voorbeeld. De aanleiding

voor deze demonstratie wordt zo ondergesneeuwd. Bestaand racisme in de VS
en toenemend racisme in de rest van de
wereld. Demonstreren is een grondrecht,
maar in deze Coronatijd niet erg gewenst.
Maar aandacht voor racisme en etnisch
profileren is een sluipmoordenaar die we
allemaal in de gaten moeten houden. Het
veroorzaakt tweedeling in de maatschappij en toestanden zoals in de VS. Dat
willen wij niet. Wederom wordt er weer
een beroep gedaan op het gebruik van je
verstand.
1 juni is ook de dag voor het verplicht
gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer. Ook in de openbare ruimte
duiken de mondkapjes steeds meer op.
Elke zichzelf respecterende modezaak of
gadgetswinkel heeft ze inmiddels ook en
nijvere creatieve thuisontwerpers maken
een bijpassend mondkapje bij de kledingkeuze van die dag. Hoe dan ook. We gaan
allemaal aan de mondkapjes.
1 juni. Wat is de grote gemeenschappelijke
deler? Het treft en betreft ons allemaal
ongeacht kleur, afkomst, religie. Laten
we elke dag opnieuw lering trekken uit de
gebeurtenissen. Ben je niet in staat regels
na te leven, blijf dan thuis of aanvaard de
consequenties. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid, maar ook zorg voor je
medemens. Nijmegen is een lieve stad met
een relaxte en gemoedelijke sfeer. Samen
komen we er dus wel.
1 juni. Pinksteren… de betekenis van de
uitstorting van de Heilige Geest is bij velen
deze dag meer de inneming van Geestrijk
Vocht geworden na elf weken geheelonthouding, maar het markeert toch het einde
van de down en het begin van de up. Kom
op Nijmegen, we kunnen het.
Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann
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Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van
Nijmegen.
Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op
onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina.
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
muziquest
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.
Simone Kiekebosch
06-15500129
Vermeerstraat 34
muziquest@kpnplanet.nl
6521 LX Nijmegen
www.muziquest.nl
024-3656773
06-15500129
muziquest@kpnplanet.nl
www.muziquest.nl

muziquest

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

Simone Kiekebosch
Vermeerstraat 34
6521 LX Nijmegen
024-3656773

DJ / MUZIKALE TEAMBUILDING
EN SPECIALE FEESTEN
T 06 15 50 01 29 (Simone)
www.muziquest.nl

Exclusieve live jazz
voor concerten,
feestjes en recepties.

tel. +31(0)6-22484430
www.wiromahieu.com

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

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

Peter Janssen Schilderwerken
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406
www.pjschilderwerken.nl

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

het Dukenburgpad
14 kilometer wandelen
www.dedukenburger.nl/bladeren-1
Magazine nr. 2020-5 blz. 23-26

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

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

Mr. Jack’s

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:

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

Bel met Ton Roes, fractievoorzitter: 06.51296826 of mail de fractie

(info@gewoonniimegen.nl

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

Ben jij de mentor
die we zoeken?
Stationsplein 26 | 6512 AB Nijmegen
T (024) 350 34 66
www.schoolscoolnijmegen.nl
info@schoolscoolnijmegen.nl
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Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl

Ditjes en datjes
Afval

In pak aan de bak of zak. De Dar wil in de regio Nijmegen van het afval
ophalen een speciaal moment maken. Daarvoor is de Facebookgroep
In pak aan de bak of zak aangemaakt. Er zijn al heel veel creatieve
foto’s en filmpjes gemaakt. Wellicht voor de bewoners van het centrum
ook een idee. Nog steeds is het niet voor iedereen duidelijk hoe de
ondergrondse containers gebruikt moeten worden en de vernieuwde
‘oranje’ zak voor het plastic. Het is een terugkerende ergernis voor
veel bewoners. Buiten de ophaaldagen worden er bergen oud papier
neergezet. Vlak na het ophaalmoment van het plastic zie je vaak ook al
weer oranje zakken in het straatbeeld. Vaak worden de oranje zakken
oneigenlijk gebruikt en zit er GFT-afval tussen. Niet fijn voor de horecaondernemers die vlak bij een container hun terras hebben. Beetje
aandacht voor elkaar is hier wel op zijn plaats.

Parkeren

Omdat de horeca tijdelijk vanwege de coronacrisis uitbreiding van hun
terrassen heeft gekregen, is er in delen van het centrum sprake van een
toenemende parkeerdruk. De gemeente heeft afgelopen weken een
brief onder de bewoners verspreid, waarin zij er op worden gewezen
dat bewoners en hun bezoekers met de vergunning ook gebruik mo-

gen maken van het Molenpoortparkeerdek. Hier zijn 330 extra plaatsen, waarvan doorgaans de helft maar gebruikt wordt.

Stip

Wacht niet met je vraag. In deze coronatijd loopt het leven even heel
anders, maar veel zaken lopen ook gewoon door. De Stip is nog niet
open, maar zij helpen je wel gewoon graag. Als je belt krijg je snel
iemand aan de lijn en nemen zij rustig de tijd om je vragen te beantwoorden. Bel naar (024) 350 20 00. De Stip-lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Coronacondoleance

Er is een online condoleanceregister voor de slachtoffers van het
coronavirus geopend. Vele tientallen mensen zijn in Nijmegen overleden aan de ziekte. Burgemeester Bruls heeft als eerste het register
ondertekend. Met het openen van dit register hopen we al deze Nijmegenaren op passende wijze ons respect te betonen.www.nijmegen.nl/
coronacondoleance.

Voortgang coronamaatregelen

Langzaam laat de overheid de teugels vieren. Als de besmettingscijfers verder dalen dan mogen horeca, theaters en bioscopen straks
weer naar honderd bezoekers. Dit geldt dan ook voor georganiseerde
samenkomsten. Nog even volhouden dus.
Tekst: Anneke Arzbach
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IN DE BETOUWSTRAAT
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Foto’s: gerie sandmann

