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Sinterklaas
Activiteiten aankomende Sinterklaas. Helaas zijn er nog geen aanmeldingen 
binnengekomen van personen die de organisatie op zich willen nemen. Er 
wordt naar nieuwe mensen gezocht die dit willen doen.

Repaircafé
Door de coronamaatregelen kan het Repaircafe Nijmegen-Centrum voorlopig 
geen doorgang vinden. Zodra dit weer mogelijk is kunnen de kapotte spullen 
ter reparatie aangeboden worden. Het Repaircafe is dus niet van de baan. 
Maar het bestuur vindt het niet te doen in verband met anderhalve meter 
afstand houden.

Tekst: Jose van Essen namens bestuur ACB Benedenstad
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Nieuwsgierig als altijd vroeg Mariken zich af hoe je als horecaon-
dernemer in een nagenoeg verlaten straat in coronatijd overleeft. 
Dus koerste zij gewapend met pen en papier op een avond af naar 
Le Café in de Grotestraat. 

Aan het woord is George Scheenstra, de 37-jarige uitbater van deze 
frisse versie van een bruine kroeg. George, spreek uit als Sjors, is geen 
onbekende in de horecawereld. Hij heeft jaren geleden ook al als 
barkeeper gestaan in hetzelfde pand, toen nog geheten De Nieuwe 
Maan. Le Café heeft nogal wat gedaantewisselingen gehad. De Nieuwe 
Maan werd Tout en heeft in tien jaar tijd meerdere uitbaters gehad. 
Korte tijd was het ook nog Tio Pepe. Toen zag George zijn kans schoon 
om het café over te nemen. Om het café - waar hij zijn hart heimelijk al 
aan had verpand - in handen te krijgen. Hij metamorfoseerde het pand 
in een knotsgezellige tent, waar iedereen welkom is. Met de carnaval 
stond de hele tent op zijn kop en toen ... was daar corona. Hoe over-
leef je dat in een straat waar café Lenthe en de voormalige Fiets zijn 
omgevallen? Dollars gaat nog niet open omdat de anderhalve meter 

niet is te handhaven in een café dat het moet hebben van kleinschalige 
optredens voor beginnende bands. Het beroemde Extase heeft ook de 
deuren gesloten. Voormalig café Mets heeft veelbelovend NoBel op de 
ramen staan, maar er is nog geen teken van leven. Gelukkig is George 
een ondernemer pur sang. Ook buiten de horeca heeft hij zijn sporen 
ruimschoots verdiend: in het Festivalland als organisator en adviseur. 
Onder andere bij de Kaaij is hij vier jaar betrokken geweest.
George is een optimist en gelooft heilig in de locatie. Als nuchtere, 
hardwerkende Groninger is hij ooit in Nijmegen blijven hangen voor de 
liefde - wie niet - en is inmiddels geworteld in deze noordelijkste stad 
van het zuiden. Noordelijk en zuidelijk is altijd een perfecte combina-
tie van noordelijke overlevingsdrang en nuchterheid met een vleugje 
optimisme en zuidelijke frivoliteit als toefje op de taart. 

Le Café is er nog en dus moet uitgaand Nijmegen kennis gaan maken 
op dit oergezellige terras. De Grotestraat is een straat waar je lekker 
luchtig kunt kijken naar het publiek dat langs ‘trekt’, intussen genietend 
van een heerlijk biertje of een lekkere wijn. Je kunt er een borrelplank 

De laatste der Mohikanen

Zithoek

Sfeervol

Speciaalbieren

George Scheenstra



Verhalenhuis 
Toen de oude Nijmeegse synagoge aan de Nonnenstraat in 1999 
terug werd gegeven aan de joodse gemeenschap was ik als 
medewerker van het Centrum voor Internationale Samenwerking 
door wijlen de heer Santcroos uitgenodigd de opening bij te wo-
nen. In de buurt van het V&D-gebouw vroeg ik een voorbijganger 
naar het adres. De man leek mij bekend. ‘Ik ga ook die kant 
op.’ Pas toen oud-burgemeester d’Hondt hem speciaal welkom 
heette, kwam ik erachter dat Jeroen Krabbé mijn gids was. Het 
bijwonen van de opening van de 250 jaar oude synagoge bracht 
mijn gedachten terug naar mijn eerste bezoek aan het joodse 
godshuis in de Oekraïense stad Charkov. Mijn joodse vrienden, 
die de nieuwsgierige in mij goed kenden, hadden mij uitgenodigd 
in 1990 de heropening bij te wonen. De prachtige synagoge was 
in 1923 op verzoek van ‘joodse proletariërs’ gesloten. Maar on-
danks de antireligieuze politiek van de Sovjet-Unie, diende dat 
18de-eeuwse gebouw tot 1949 als cultureel centrum en kinder-
bioscoop van de joodse diaspora. 
Toen ik in januari 2014 met vriend en reisgenoot Arnon Grunberg 
in Kabul was, bezochten wij de enige overgebleven jood in de 
synagoge in de Bloemerstraat van Kabul. Ik was ontroerd toen ik 
zag hoe alert en zorgzaam zijn buren waren. 
Blij was ik toen we tijdens onze autoreis in zomer 2015 in het 
eeuwenoude Buchara, in een toen 435 jaar oude synagoge wa-
ren. De stad telt 420 joden en vijf synagogen. 
Het doet pijn als ik zie dat de synagoge aan de Gerard Noodt-
straat nog steeds leeg is. Dit terwijl ruim zes jaar geleden Nijme-
genaar Jem van den Burg met een leuk initiatief kwam dat het 
statement van de stad had kunnen zijn: Een Nijmeegs huis van 
minderheden. Een Anne Frankhuis waarin verhalen van verbin-
ding en diversiteit verteld worden. 
Toen de Nijmeegse joden die de afschuwelijkheden overleefden 
terugkeerden naar Nijmegen, ervoeren zij dat gebouw als een 
blok aan hun been en verkochten het voor een schijntje aan de 
gemeente. Ik was blij toen burgervader Bruls op 27 januari van 
dit jaar zijn schaamte uitsprak over de rol van de overheid bij de 
jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het zou mooi zijn 
als we in het jaar van de vrijheidsviering, het gebouw dat 75 jaar 
geleden met hakenkruisen beklad was, in het huis van diversiteit 
en verbinding kunnen zien veranderen. 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom 
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Qader Shafiq

bij bestellen. Le Café werkt ook samen met de buren. Pizza bestellen, 
dat kan hoor, komt er zo aan. Er zijn oestermiddagen en als de regels 
versoepelen is er weer livemuziek op zondag, Een aantal keren per jaar 
wordt een foute bingo georganiseerd.

Le Café richt zich op een breed publiek. Daar wordt mee bedoeld: de 
werkende mens, maar ook ouderen die rustig een krantje willen lezen. 
Een gezellig buurtcafé waar de student, de jongere en de oudere zich 
thuis voelen. George heeft in coronatijd veel nieuwe ideeën opgedaan, 
veel geklust en een coronaproof café en terras ingericht. Hij is er nu 
wel klaar voor dat de straat weer op gaat leven. Zijn lief Annelieke heeft 
deze stille maanden nog meer kleur gegeven. Een zonnige toekomst 
wacht en Mariken geeft hen graag een podium naast de mond-tot-
mondreclame, zodat straks weer volop kan worden meegedaan aan 
Vierdaagse, oranjefeesten, roze woensdagen en carnaval in een volle 
Grotestraat met nieuwe uitbaters en als stralend middelpunt Le Café.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

De laatste der Mohikanen

Terras van le Café

Bar
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Vanuit een flat aan de Kronenburgersingel ziet een vriend van mij met regelmaat hoe groepen, met name jongeren, zich niet houden aan 
de anderhalve-meter-regel. Met ontblote bovenlijven klitten ze gezellig bij elkaar, roken een sigaretje, drinken een blikje fris of bier, de 
joint wordt doorgegeven, strakke hiphop knalt uit de meegenomen mini-speakers. Alsof er niets aan de hand is. Those were the days! Ja, 
ik mis die tijd ook. ‘En’, zo vertelt de vriend, ‘de boa’s moeten hier optreden, de orde en de anderhalve-meter-regel handhaven. Nou, ik 
geef je het te doen!’ 

De boa
Boa is de afkorting voor buitengewoon op-
sporingsambtenaar. Hij of zij is in Nederland 
bevoegd tot ‘de opsporing van bepaalde, 
meestal een beperkt aantal of een specifieke 
groep van strafbare feiten’ (citaat Wikipedia). 
Ze zijn dus geen politieagenten en hebben 
ook niet dezelfde bevoegdheden. Meestal 
hebben ze tot taak de handhaving van open-
bare orde en leefbaarheid. Maar ook bos-
wachters, milieuambtenaren, hoofdconduc-
teurs en sociaal rechercheurs kunnen boa’s 
zijn.

De verschillende functies en opsporingsbe-
voegdheden van Boa’s zijn ondergebracht in 
zes zogenoemde domeinen (werkterreinen): 
de openbare ruimte, milieu, welzijn en infra-
structuur, onderwijs, openbaar vervoer, werk 
- inkomen en zorg, en generieke opsporing. 
Bij ieder domein horen verschillende be-
voegdheden die afhankelijk zijn van het be-
treffende werkterrein. Dit in tegenstelling tot 
de politie die bevoegd is tot de opsporing 
van strafbare feiten op nagenoeg alle terrei-
nen.

Even voorstellen
Iedereen heeft wel een beeld bij een Boa, 
maar ik vond het toch tijd voor een meer 
persoonlijke kennismaking. Nu eens niet 
vanuit de frustratie van een – in mijn ogen 
– onterechte parkeerbon. Vriend vanuit zijn 
flat: ‘Bij die boa’s loopt een man rond, je her-

OP STAP MET EEN BOA

kent hem zo met dat paardenstaartje. Die kerel 
is zo relaxed, stapt op een groepje opgeschoten 
jongeren af en wijst hen terecht. Zonder tegen-
sputteren zie je de jongeren dan uit elkaar gaan. 
Respect. Dat straalt hij uit!’

Deze boa heet Dennis van Elk en ik ga samen 
met zijn collega Boa Sandra van Langeveldt in 
gesprek. 

Wat doen boa’s? Wat is het verschil met de ‘nor-
male’ politie? Wat vindt Jan-publiek van hen?
Dennis: ‘Een boa is verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de openbare ruimte. De politie 
is verantwoordelijk voor de veiligheid.’ Sandra: 
‘We werken nauw samen met de politie, met de 
Dar, met de wijkregisseur (Anne-Marie Cobus-
sen, J.F.). We hebben korte lijntjes met allerlei 
organisaties en mensen, zodat als we ergens te-
genaan lopen, we snel kunnen handelen en op 
de hoogte blijven wat er zoal speelt.’

Waar letten jullie dan op?
Sandra: ‘Ieder gebied heeft natuurlijk z’n eigen, 
specifieke problematiek. Voor het centrum van 
Nijmegen is dat vaak overlast door fietsers op 
de markt en in de voetgangersgebieden, door 
foutparkeerders, maar ook overlast door vervui-
ling, troep in de openbare ruimte. Samen met de 
politie houden we zicht op de verslaafden in het 
centrum en handhaven de gebiedsontzeggin-
gen.’ Deze laatste groep is voor de bewoners van 
het centrum nogal eens een steen des aanstoots. 
Sandra: ‘Als iemand binnen de dag- en nacht-

opvang MFC aan de Van Schevinckhavenstraat 
zich misdragen heeft, dan is-ie daar niet meer 
welkom en wordt hij of zij voor een tijd ge-
schorst. Dan zie je ze dus méér op straat.’ Den-
nis: ‘Bij overlast zijn wij bevoegd die persoon of 
personen staande te houden en te bekeuren. 
Ook kunnen we als het moet een gebiedsont-
zegging opleggen.’

Per dag lopen vier à vijf koppels boa’s door de 
stad. Je kunt ze niet missen. Tijdens mijn rond-
gang met Dennis valt direct hun autoriteit op, 
waarschijnlijk ook door het uniform dat flinke 
gelijkenis vertoont met dat van een politie-
agent. Niet dat Dennis daar expliciet gebruik 
van hoeft te maken. Zijn open blik, een terecht-
wijzing en een man fietsend in de Broerstraat 
(voetgangerszone, J.F.) stapt direct en met een 
schuldige blik van de fiets. Even verder doen 
een paar jongeren op een brommer hetzelfde, 
maar eigenlijk weet je dat - eenmaal buiten 
ons blikveld - zij hun weg brommend zullen 
voortzetten. Dennis glimlacht: ‘Tja, dat is het 
stadcentrum. Ik ben in Dukenburg geboren en 
woon daar nog steeds. Maar ik leer het cen-
trum steeds beter kennen. Nijmegen is toch 
een fantastische stad, met een geweldig mooi 
stadscentrum. Ik ben hier graag.’

Hoe ziet het publiek de boa’s? 
Sandra: ‘Op dit moment zijn wij veel in het 
nieuws. Denk maar aan de discussie over de 
toenemende agressie tegen boa’s en ons ver-
zoek voor meer beschermingsmiddelen. Maar 

Boa Sandra langeveldt Boa Dennis van Elk
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we krijgen in deze coronatijd ook veel waarde-
ring van mensen op straat.’ Dennis: ‘We moe-
ten soms stevige beslissingen nemen. Maar dat 
hoort bij ons vak en dat wordt van ons ver-
langd.’ Sandra benadrukt dat ook het contact 
met winkeliers en horecaondernemers goed is: 
‘Ze hebben onze telefoonnummers en als er 
iets is, weten ze ons te bereiken.’

Bevoegdheden
De meeste boa’s mogen een verdachte staande 
houden, diens identiteit vaststellen en eventu-
eel een proces-verbaal opmaken. De boa’s in 
de Openbare Ruimte, waar Sandra en Dennis 
onder vallen, hebben een pakket bevoegdhe-
den die gericht is op de aanpak van overlast 
en kleine ergernissen die de leefbaarheid aan-
tasten. Om er een paar te noemen: zij houden 
toezicht op het naleven van het reglement 
verkeersregels, op het zonder wettelijke toe-
stemming vervoer en/of lozen van verboden 
stoffen, op controle in het kader van de drank- 
en horecawet, idem tabaks- en rookwarenwet, 
idem openbare manifestaties, winkeltijdenwet, 
wrakkenwet, zondagswet en andere strafbare 
feiten. Sandra: ‘De burger weet eigenlijk nog 
steeds niet wat wij allemaal doen. Dat zou ik 
graag willen veranderen, duidelijker zijn. En 
dan daardoor beter gewaardeerd worden.’

Ontwikkelingen
Het beroep van boa heeft de afgelopen ja-
ren een behoorlijke professionaliseringsslag 
doorgemaakt. De opleiding tot buitengewoon 
opsporingsambtenaar is dan ook navenant en 
het behaalde diploma dient minimaal iedere 
vijf jaar vernieuwd te worden. Bij sommige on-
derdelen en domeinen van het boa-vak wordt 
zelfs voortdurend her- en bijgeschoold. San-
dra: ‘In 1993 heette de dienst parkeerpolitie en 
in 1995 kwamen de stadswachten erbij. Deze 
hebben een korte periode onder onze dienst 
gevallen, waarna later dit project stop gezet 
werd. Ik heb zelf nooit als stadswacht gewerkt. 
Daarbij werken wij niet alleen ter ondersteu-
ning van de politie, maar ook op eigen projec-
ten en taken.’ Dennis: ‘Als ik stagiaires onder 
mijn hoede krijg, let ik natuurlijk op hun vak-

kennis, maar ook op hun respect voor mensen, 
ongeacht wie je voor je hebt. Rustig blijven, 
ook al is de situatie lastig; geen stemverhef-
fingen; geen emoties; dat probeer ik mijn stu-
denten altijd mee te geven.’ Dat het leven van 
een boa niet altijd even gemakkelijk is, weten 
we allemaal. Iedereen heeft wel een ‘fout-ge-
parkeerd-maar-ik-sta-hier-pas-net’-verhaal. 
Dennis: ‘Dat verhaal kennen we allemaal. Men 
moet echt met iets beters aankomen om die 
bon niet te krijgen.’ Sandra: ‘Geen boa is het-
zelfde. Maar we willen wel allemaal hetzelfde 
doen voor de burger. Wij kunnen niet altijd al-
les oplossen, maar wij proberen het vaak wel. 
En als het dan niet lukt, dan moet je dat ook 
durven zeggen.’

Ik ben een middag mee geweest met Dennis op 
zijn rondgang door het centrum. Via het MFC 
waar we even kletsen met enkele verslaafden, 

door het Kronenburgerpark waar we zwerver 
Marco tegenkomen. Dennis vraagt hoe het 
met hem gaat. Marco: ‘Ik wilde bij de Appie 
gaan zingen, maar werd weggestuurd!’ Dennis: 
‘Waarom? Zong je vals?’ Marco heeft een boek 
over zijn jeugd geschreven en de eerste editie 
is nu uitverkocht. Hij heeft 350 euro nodig voor 
een tweede editie. Ik bied aan een oproep in 
Mariken te plaatsen. (zie verderop in dit num-
mer).

Dan lopen we verder, langs het clubje senioren 
op de kop van het park bij het Joris Ivensplein. 
Ook daar een ‘Hallo. Hoe gaat het met je?’ Via 
de Lange Hezelstraat terug. Nog enkele fiet-
sers en bromfietsers tot afstappen manen. En 
ik moet toegeven: zo’n uniform werkt wel!

Tot slot
Ik moet even vermelden dat één van de boa’s 
in opleiding een voormalig 100-meter-sprinter 
is en heeft deelgenomen aan de Olympische 
Spelen in 2012 en 2016. Dus als iemand denkt 
een Boa te snel af te zijn…

En Dennis heeft inmiddels zijn paardenstaartje 
afgeschoren.

Bronnen: Wikipedia, www.politie.nl

Tekst en foto’s: Jack Fila

Dennis bij twee zwervers

Overtredingen

In het Kronenburgerpak
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In deze rubriek schrijven we al jaren over de 
dieren in het Kronenburgerpark. Deze keer 
doet Jac van Duinen, een van onze dierenver-
zorgers, tevens bestuurslid van de Stichting 
Vrienden Kronenburgerpark, verslag van zijn 
belevenissen na een oproep in de rubriek ‘Le-
zers helpen lezers’ in de Gelderlander.

‘Naar aanleiding van een oproepje voor vogels 
in de Gelderlander, waarop ik enkele reacties 
kreeg, werd ik benaderd door Anja Bemelen, 
journalist bij die krant. Zij schrijft elke zaterdag 
het verhaal áchter een van de oproepjes uit die 
rubriek. Nou dat heb ik geweten!
Ik stond ‘s morgens om half zeven in de Mil-
lingerwaard met enkele andere vogelaars te 
genieten van een koele zonsopkomst, toen de 
eerste telefoontjes binnenkwamen. Dat wordt 
door vogelaars niet in dank afgenomen. Dus 
telefoon uit. ’s Middags weer thuis, bleken er 
tientallen gemiste telefoontjes en appjes op 

mijn mobiel te staan. En de reacties van le-
zers die vogels aanboden stroomden binnen. 
Niet alleen uit Gelderland, maar ook uit de rest 
van Nederland zoals Friesland, Zuid-Holland, 
Overijssel en zelfs uit België en Duitsland.
Een moeder kwam met haar zoontje van zes 
helemaal uit Zevenaar drie zebravinkjes bren-
gen. Het jongetje kon er maar geen afstand 
van doen en bleef maar dralen voor de volière. 
Ik was bang dat ik ze er weer uit moest vangen, 
maar gelukkig kon zijn moeder hem, met de 
belofte ze binnenkort te gaan bezoeken, over-
halen ze achter te laten.

Bij een familie in ’s-Heerenberg kon ik vijf 
vogeltjes ophalen. Ze konden de vogels niet 
meer goed verzorgen wegens invaliditeit van 
de man. Met tranen in de ogen nam de man 
afscheid van zijn vogeltjes.

In Gendt haalde ik zes Japanse meeuwtjes op 

bij de plaatselijke tandarts. Ze zaten in een 
volière in een van de mooiste particuliere 
tuinen die ik ooit gezien heb. Vier hectaren 
bloemen, bomen, planten en vijvers. Een 
vriend van de tandarts kweekte nieuwe culti-
vars van irissen. We hadden zoveel gemeen-
schappelijke interesses dat ik er nog uren had 
kunnen blijven kletsen.
De vogels die ik tot nu toe (16 augustus) heb 
opgehaald: zebravinkjes, kanaries, Japanse 
meeuwtjes, zilverbekjes, glosterkanaries, 
lachduifjes en gouldamadines.
Alle vogels zijn enkele dagen bij mij thuis in 
quarantaine geweest. Samen met Marian, 
mijn vrouw, heb ik ze allemaal een ontwor-
mingskuurtje gegeven.’

Klein geluk in vogelvlucht.

Tekst: Jac van Duinen en Joke van Onna     
Foto: Jac van Duinen

Kronenburgerpark

Vogels in quarantaine
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‘Dat heeft Joep weer. Net nu hij een spreekbeurt 
moet houden, mag het van Juf Evelien niet meer 
over dieren gaan. Dus ook niet over zijn lievelings-
dier, de haai. Dan blijkt er ineens een haai te zijn 
gezien in de rivier de Waal. Klopt dat wel, of is het 
nepnieuws? Joep gaat op onderzoek uit.’

Het nieuwste boek van de Nijmeegse schrijver 
Marc ter Horst heet Zoekwoord: rivierhaai. Het is 
een grappig en spannend kinderboek (leeftijd 8-10 
jaar) over nepnieuws en internet-zoekvaardighe-
den. 

Hoe ben je op het idee gekomen?
Marc: ‘Normaal schrijf ik non-fictie, over de aarde, 

het klimaat, dat soort zaken. Maar ik wilde ook 
graag fictie schrijven en zo kwam ik bij uitgeverij 
Zwijsen met de vraag of zij iets voor mij hadden. 
Deze uitgeverij zit heel goed in het leesonderwijs 
en ze waren bezig met een serie Lees je digiwijs. 
Zo mocht ik een boek schrijven over nepnieuws en 
informatievaardigheden.’Als lezer herken je veel 
Nijmeegse elementen in het boek, zoals de Bastei en 
de Waalbrug. Heb je dat bewust gedaan?

Marc: ‘Voor het decor heb ik gebruik gemaakt van de 
omgeving die ik ken. Ik heb zelf natuurlijk ook vaak 
met mijn kinderen langs de Waal gestruind en gefilo-
sofeerd over waar het water van de Waal vandaan 
kwam. Dat zie je wel terug in het boek ja.’

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en bij 
Kinderboekwinkel Nijmegen, Kannenmarkt 27. 

ER 
ZWEMT 

EEN HAAI 
IN DE 
WAAL

Marc ter Horst
Marc is geboren en getogen in Arnhem, maar 
woont al ruim dertig jaar in Nijmegen.

Op de middelbare school blonk hij uit in de Neder-
lands taal en aardrijkskunde. Na wat omzwervingen 
ging hij in Nijmegen Algemene Literatuurweten-
schappen studeren. 

Werk vinden bleek daarna niet zo makkelijk. Marc 
was een jaar lang werkloos en las in die tijd veel 
over de aarde, over evolutie en over het heelal, 
onderwerpen die we later terugzien in zijn ‘oeuvre’.

Sinds 2000 heeft Marc zijn eigen tekstbureau: Rake 
taal, sinds kort gevestigd in de Splendorfabriek aan 
de St. Annastraat. Hij schrijft voor schoolboeken, 
websites en musea. En kinderboeken dus, die al 
diverse prijzen wonnen en in meer dan tien talen 
zijn vertaald. 

Bibliografie:

Zoekwoord: rivierhaai (2020)

Palmen op de Noordpool (2018)

De Wortels van Oranje (2017)

De oma van de oma van mijn oma (2016)

Van oerknal tot robot (2015)

Hé aardbewoner! (2014)

Tekst en foto’s: Jack Fila

Dat zoeken we op!

Marc ter Horst

Marcs nieuwe boek

Bedreigt een rivierhaai de strandgasten?
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (7)
Lange Hezelstraat 10, de Poppendokter, familie Keijser

Als stadsgids van Gilde Nijmegen liep Ed Nieuwenhuis al 
enige jaren met bezoekers door de Hezelstraat en omgeving. 
Hij maakte kennis met huidige bewoners en ondernemers in 
de straat. Dit jaar sloot collega-gids Thed vanden Berg zich 
bij hem aan. Een oproep in de Gelderlander aan mensen 
die geboren en getogen zijn in de Hezelstraat leverde een 
onverwachte hoeveelheid reacties op. Sindsdien nodigen de 
twee gidsen wekelijks één van de mensen die gereageerd 
hebben uit om een bezoek te brengen aan hun geboortehuis 
en de omgeving waar ze zijn opgegroeid. Het doel om op 
deze manier verhalen en beelden te verzamelen, levert ver-
rassende resultaten op. 

Dit keer Antoine Keijser en Lange Hezelstraat 10.Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

Foto 1. Opa Antonius petrus Keijser       Foto 2. Kleinzoon Antoine Keijser voor lange Hezelstraat 10

‘Wij willen de straat oversteken en het wordt 
pand Lange Hezelstraat nummer 10, want dat 
is een hotel met veel ruimte’, sprak opa An-
tonius Petrus Keijser (1883-1952) (foto 1) in 
1910 gedecideerd tot de architecten Oscar en 
Henri Leeuw. Hij voegde er ten overvloede 
aan toe: ‘En ik ga acht kinderen op de wereld 
zetten!’ Beide uitspraken kwam hij na, vertelt 
kleinzoon Antoine Keijser (foto 2) ons als we 

hem uitgenodigd hebben om in de voormalige 
winkel van zijn grootouders zijn verhaal over 
de geschiedenis van de familie en van het 
pand te komen doen.

Naar de overkant
Eind 19e eeuw veranderde er veel in de straat. 
Veel bewoners verhuisden naar de nieuwe 

wijken rondom het stadscentrum. In de vrij-
gekomen panden kwamen winkels (1). 

De Lange Hezelstraat was een drukke verbin-
dingsweg. De Veemarkt was om de hoek. Dus 
al met al een goede locatie voor winkeliers. 
Antonius Keijser had zijn eerste winkel aan 
de overkant van Lange Hezelstraat nummer 
10: op nummer 73, het pand dat sinds een 
jaar is ingelijfd door Merano, het Italiaanse 
restaurant van de familie De Marco.

De veranderingen in de straat brachten de 
koopmansgeest van Antonius Keijser tot le-
ven. Hij besloot te gaan voor het pand aan de 
overkant, dat volgens de Nijmeegsche Cou-
rant aan het beste gedeelte van de Hezelstraat 
lag. De oude woonhuizen, met veel steen en 
weinig ramen, waren niet erg uitnodigend, 
dus lieten de winkeliers winkelpuien aan-
brengen. Zo ook opa Keijser. De architecten 
Oscar en Henri Leeuw, die we kennen van 
onder andere Concertgebouw de Vereeniging, 
werden in de arm genomen. Ze ontwierpen de 
pui die we ook nu nog kunnen bewonderen. 
Een prachtig voorbeeld van de stijl van de 
gebroeders Leeuw (foto 3).
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Foto 3. Gebroeders Oscar en Henri leeuw in 
hun werkkamer

Geschiedenis van het pand
De eerste vermelding over de eigenaren van 
Lange Hezelstraat 4-6-8-10 dateert uit 1426. 
Door de eeuwen heen heeft het pand vele 
eigenaren gekend, maar altijd is het brou-
wen van (mol-)bier de belangrijkste bezig-
heid geweest. Van 1475 tot 1593 hebben er 
verschillende generaties van dezelfde familie 
(Melen) in het pand gewoond. In 1763 kocht 
Coenraad van Rappard het logement, dat 
sinds het begin van de 17e eeuw de naam de 
Ster droeg. Voor 12.330 gulden kocht hij het 
huis, de molbrouwerij, een melterij, koren-
zolders, een koperen brouwketel en alles ‘dat 
aard- en muurvast’ zat. Coenraad bezat ook 
nummer 14 en nummer 16. Na het overlijden 
van Coenraad besloot de familie in 1790 de 
Ster van de hand te doen. De nieuwe eige-
naren maakten van de aloude brouwerij een 
logement en stalhouderij. Tegelijk was het 
ook een boerderij. In 1854 veranderde de 
naam in de Star. Het bleef tot de overname 
door Antonius Keijser een druk bezochte en 
goed beklante herberg (2).

De paardenstal, die hoorde bij het logement, 
kwam aan de achterzijde uit op de Ganzen-
heuvel. In die stal werden de paarden van 
de reizigers gestald en verzorgd. Het hotel 
omvatte toen nog de nummers 4, 6, 8 en 10 . 
Nadat het hotel zijn functie had verloren vond 
de splitsing van de panden plaats. Antonius 
Keijser kocht eind 19e eeuw pand nummer 
10 en begon er in 1910 een warenhuis. De 
grote ruimte van het hotel, vergelijkbaar met 
de ruimte die nu door Heydenrijck gebruikt 

wordt, werd gehalveerd. In deze Nieuwe 
Winkel, de naam is nog steeds zichtbaar op 
de gevel (foto 4), verkocht Antonius Keijser 
glas, porselein, aardewerk, kruisbeelden, 
heiligenbeelden, rozenkransen et cetera. De 
achterste helft van de ruimte op de begane 
grond diende als woonkamer en als keuken 
waar opa en oma Keijser met hun acht kinde-
ren woonden. 
De scheiding tussen winkel en woongedeelte 
bestond uit een grote glas-in-lood pui. ‘Ook 
was er de ingang tot de kelders, waar wij 
als kind absoluut niet in mochten’, herinnert 
Antoine zich. Boven waren de slaapvertrek-
ken. Midden in de winkel heeft al die tijd een 
majestueuze wenteltrap gestaan, ter herin-
nering aan wat ooit de hotellobby moet zijn 
geweest. In de huidige winkel is alleen nog 
een gietijzeren pilaar zichtbaar, als aanden-
ken aan een rijk hotelverleden (foto 5). De 
paardenstal achter het huis werd voortaan 
gebruikt als pakhuis voor de goederenvoor-
raad van de winkel. 

Tot 1952 bleef de winkel in bedrijf. In dat 
jaar overleed Antonius Keijser. De winkel 
werd verkocht (75.000 gulden), maar oma 
en haar zoon Alex bleven op de bovenver-
dieping wonen. Alex woonde daar met zijn 
vrouw, een dochter van Naterop. Inderdaad 
van de familie Naterop (schoenenwinkel) 
uit de Ziekerstraat. Vanaf midden 20ste eeuw 
bevolkten diverse winkeliers het pand. We 
denken aan Van Bree (spijkerbroeken), Zen 
Lifestyle, Mundo Sport (duurdere skikleding) 
en tenslotte woonwinkel Heydenrijck.

Het huidige pand
‘Hallo, hallo, hier staat Keijser. Zouden wij 
even naar binnen mogen. Ik heb hier vroeger 
gewoond’, galmt Antoines stem door het 
smalle steegje (foto 6). We staan inmiddels 
aan de achterzijde van Lange Hezelstraat 
nummer 10. Bij de Ganzenheuvel zijn we 

via een heel smal steegje aan de achterzijde 
terechtgekomen. Antoine Keijser verwacht 
er niet veel van. De tuin is overdekt. een 
stevige muur belemmert elk zicht (foto 7). 
Aanhoudend drukken op de bel opent echter 
een nieuwe wereld. Student Juul doet de deur 
open en nodigt ons uit binnen een kijkje te 
komen nemen. We zijn nu aan de achterzijde 
waar ooit de paarden stonden, waar ooit de 
hooizolder was en waar op de binnenplaats 
een grote boom stond. 

‘Er stonden hier ook een hele rij Keulse pot-
ten, waarin de mensen de zuurkool bewaar-
den’, raakt Antoine in zijn element. Na een 
wandeling over het gezellige dakterras komen 
we in een voor studentenbegrippen keurige 
woonruimte. Juul, die ons rondleidt, neemt 
ons mee naar zijn kamer. Voor Antoine een 
bron van herkenning. Aan de boeken te zien 
studeert deze student geneeskunde, waarop 

Foto 4. De Nieuwe Winkel door Henri leeuw

Foto 5. Aandenken uit een rijk verleden

Foto 6: ‘Hallo, hallo, hier staat Keijser’ Foto 7. Ommuurde achterzijde van het pand Foto 8. De trappetjes op en af
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Foto 9. De kamer boven de winkel waar oma nog elf jaar woonde  Foto 10. Uitzicht op de gouden letters van de Gelderlander

Antoine hem vertelt neuroloog in het Rad-
boud te zijn geweest. 

‘Wat me van deze ruimte is bijgebleven, zijn 
de trappetjes op en af’, vertelt hij enthousiast 
(foto 8). Aan de voorkant gaan we de kamer 
in waar oma woonde na de dood van haar 
man (foto 9). ‘Dus dit is de zitkamer van 
mijn oma. Ik zie haar nog zo zitten in een 
stoel voor het raam. Als ik bij haar op bezoek 
kwam, dan zat zij daar’, vertelt Antoine, wij-
zend naar het raam tegenover de gevel met de 
gouden letters de Gelderlander (foto 10). 

Nu gaan wij de kelders wel in. We ontdek-
ken de ene kelder na de ander. Steeds weer 
nieuwe kelders, zoals onder veel panden in de 
Lange Hezelstraat. Bij de huidige winkelier 
zijn deze kelders echter niet in gebruik (foto’s 
11).

De omgeving
Enthousiast geworden door hetgeen we bin-
nen gezien hebben, verhaalt Antoine uitvoerig 
over hun toenmalige buurman, slager Wim 
Rief. In de onderstad waren stadsboerderijen 
en het vlees van het vee kwam bij slager 
Rief, de buurman van 4-6-8. Die had hier zijn 
slagerij. 

‘Ik zie nog de vrouw van Rief, moeke Rief, 
die liep heel moeilijk. Die kwam hier in haar 
rijglaarzen naar buiten.’ 

‘Na de dood van mijn opa woonde mijn oma 
dus nog elf jaar in de kamer boven, tegenover 
het pand van de Gelderlander. Dan zat ze op 
een stoel bij het raam en hield middels een 
spionnetje de Lange Hezelstraat in de gaten. 
Ze kende heel veel mensen. Die zwaaiden 
naar haar en dan zwaaide ze terug. Ieder 
kwartier ratelde de tram (lijn 1) voorbij. Ze 
zag vanuit haar stoel de gouden letters van 
de Gelderlander. Daaronder was een raam en 
door dat raam kon je zien hoe de kranten van 
de persen kwamen.’

Dat de Gelderlander aan de overkant 
huisde, betekende ook dat werknemers van 
de krant daar in en uit liepen. ‘Zo stond 
Nijdas (Herman Wehberg) dagelijks aan 
de overkant een sigaretje te roken. Dan 
zwaaide hij altijd even naar mijn oma.’ Een 
van zijn Zoute Krakelingen in de krant ging 
dan ook over deze dagelijkse ontmoetingen 
met oma Keijser.

Om nog even bij de Gelderlander te blijven. 
Bij deze krant was ook Gérard actief, een 
van de zeven zonen en eigenaar van de 
Bijenkorf. Onder de schrijversnaam 
Gérard l’Empereur plaatste hij ooit het 
volgende gedicht (3): 

mijn stad is oud 

mijn stad is mooi

mijn stad is jong

mijn stad is een goudmijn

De familie
Antoine Keijser (78) is een van de vele 
kleinkinderen van opa Antonius Keijser. 
Opa en oma Keijser kregen zeven zoons en 
een dochter, precies zoals opa voorspeld 
had (foto 12). Eén van de zonen was Theo 

Keijser (1914-1991), de vader van Antoine. 
Net als bij opa Antonius zat het zakenleven 
hen in het bloed. De zonen wilden allemaal 
een winkel hebben, net zoals hun vader had op 
nummer 10. Drie zonen slaagden daarin, want 
naast de Bijenkorf van Gérard, bestierde Theo 
een winkel in de Molenstraat nummer 52, ge-
naamd TEPA. Ignaas kwam in Zutphen terecht 
en had daar een Hema. Opa stimuleerde zijn 
zoons in zaken te gaan en leverde hen, als een 
pater familias, het startkapitaal. De Bijenkorf 
van Gérard bevond zich in de Stikke Hezel-
straat, ter hoogte van nummer 42-44 (foto 13). 
Toen in 1944 de toren van de St. Steven naar 
beneden kwam, werd het pand verwoest. In de 
Burchtstraat verrees na de oorlog de nieuwe 
Bijenkorf, tegenover C&A. Drie andere zonen 
kwamen eveneens in het zakenleven terecht. 
Het gezin Keijser was een katholiek gezin. 
Opa Antonius was kerkmeester in de Augusti-
nuskerk. Twee zonen werden tot Dominicaan 
gewijd. Antoon bleef in Nederland als kape-
laan (op het laatst in Neerbosch). Karel werd 
in 1946 missionaris op het Caraïbische eiland 
Puerto Rico. Zijn kloosternaam luidde Padre 
Emanuel (foto 14). 

De poppendokter
Eén van de zeven zonen van opa Antonius en 
oma Johanna van Hout was Ignaas (of Naas), 
een sportieve jongen met krulletjeshaar. Pop-
pendokter werd hij per ongeluk. Antoine: 

Foto’s 11. Nu wel de kelders in
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Bent u geboren en/of getogen in de 
Hezelstraat? Wij kijken uit naar uw ver-
halen. Laat het ons weten via edann@
upcmail.nl of bel naar 06 43 79 51 51.

‘De winkel was een spannende aangelegen-
heid, die wij als kind al interessant vonden. 
De donkerbruine, hardhouten toonbanken 
stonden in een U-vorm om de gietijzeren 
pilaar opgesteld. Daarin de lades. Van één 
lade hielden we, want daarin lagen allemaal 
losse ogen, losse armen en benen. Het was 
een soort kerkhof, maar dan van poppenon-
derdelen.’ 

Naas kreeg het repareren van poppen als 
eerste een beetje in de vingers. Hij zette er 
een arm aan met elastiek. Mensen kwamen 
met een kapotte pop en een huilend kind de 
winkel in en Naas zei: ‘Geef maar hier, over 

een week mag je weer terugkomen.’ Het 
was voor Naas niet per se een baan. Hij 
deed het naast zijn middelbare schoolwerk. 
Zo werd het idee geboren. Hij leek wel 
een dokter. Toen is de naam Poppendokter 
ook op de ramen verschenen (foto 15). 
Voor oudere Nijmegenaren nog steeds een 
begrip. Als je in 2020 goed kijkt naar de 
door de gebroeders Leeuw fraai ontworpen 
pui, dan doemen daar bijna weer de letters 
Poppendokter op. 

Bronnen: 1. Gemeente Nijmegen, ‘Hezel-
straat Hotspot’, 2. Willy Niessen, ‘Nijme-
gen, de bewoningsgeschiedenis van de 
Lange Hezelstraat’, 3. ’Soliede Waren’

Tekst en nieuwe foto’s: Ed Nieuwenhuis     
Oude foto’s: familie Keijser

Foto 12. De familie Keijser in 1948. Staand links: Gérard (Gérard l’Empereur), in midden de 
langste: Naas, de poppendokter. Zittend: opa en oma, rechts daarvan: pater Karel Keijser en 
uiterst rechts: pater Antoon. De enige dochter: Mary, staand tweede van rechts

Foto 13. De Bijenkorf aan de Stikke Hezelstraat

Foto 14. padre Emanuel 
met al zijn neven en nichten

Foto 15. De ‘poppendokter’ op Hezelstraat
nummer 10
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Verlichting
In juni heeft de gemeente een proefopstelling 
gemaakt van de beoogde nieuwe hang-
verlichting en wandspots. Hopelijk kunnen 
de plannen dit jaar in uitvoering worden 
genomen, zodat de Ganzenheuvel en de 
Stikke Hezelstraat volgend jaar in een nieuw 
licht komen te staan. Bij succes wordt deze 
verlichting uitgerold over het hele centrum. 
De verlichting kan worden aangepast aan 
weersomstandigheden en bij calamiteiten. 
Dus heller licht indien nodig, gedempt als 
er voldoende nachtlicht is. De nieuwe orna-
menten zijn nodig omdat led-verlichting dit 
vereist. Het is een investering, maar wel veel 
milieuvriendelijker. 

Merleyn
Poppodium Merleyn heeft een nieuwe plek 
gevonden in de Nieuwe Marktstraat. De buurt 
is daar niet blij mee en vreest overlast. De 
nieuwe plek is in het oude Vitens-gebouw. 
Samen met de bewoners probeert de ge-
meenteraad voor alle betrokkenen een goede 
oplossing te vinden

Waalkade
De overlast op de Waalkade door lawaai en 
vervuiling duurt voort. Terecht heeft de buurt 
mooie spandoeken opgehangen met aan de 
ene kant welkom en aan de andere kant houd 
rekening met ons en vervuil de boel niet zo. 
Op gezette tijden wordt er goed gehand-
haafd, maar helaas kunnen de boa’s en de 
politie niet overal tegelijk zijn. Een nieuw 
fenomeen is met racemonsters (motoren, 
snelle auto’s en driewielige en vierwielige 

vervoermiddelen) de bink uithangen. Het is 
treurig om te zien dat in de vroege ochtend 
de verslaafden voor een paar centen de rot-
zooi opruimen van dealers en ander gespuis. 
Zucht. 
Gelukkig is er ook veel positiefs te melden. 
Gezellige terrassen en De Kaaij aan het einde 
van de kade voor rust en gezelligheid. De bus-
sen kronkelen er nog steeds massaal door-
heen, maar de Waalbrug is bijna klaar en dus 
komt hier een einde aan.

Parkeerplekken
Het parkeerdek van de Molenpoort staat 
tijdelijk ter beschikking voor bezoekers van 
bewoners van de binnenstad en voor de 
bewoners zelf als er geen plek is te vinden, 
doordat er parkeerplekken worden ingeno-

men bij de ruimere opzet van veel terrassen 
vanwege de coronamaatregelen. Overigens 
heeft de gemeente Nijmegen de termijn voor 
de ruimere terrassen verlengd tot 1 oktober. 
Tachtig horecagelegenheden hebben van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Renske Helmer
Op 1 september is SP-wethouder Renske 
Helmer-Englebert vertrokken. Om gezond-
heidsredenen heeft ze tijd nodig voor haar 
herstel. We verliezen in haar een zeer betrok-
ken wethouder met een warm kloppend hart 
voor deze stad en wensen haar een spoedig 
herstel. Hopelijk tot ziens in de politiek.

Kaaisjouwer
Goed nieuws voor de Kaaisjouwer. Eind van 
dit jaar zal het drie meter hoge beeld verrijzen 
op de Waalkade. Het benodigde geld is bijna 
bijeengebracht door de Stichting de Nijmeeg-
se Kaaisjouwer. U kunt een bijdrage leveren. 
Elke euro is welkom. Kijk op www.denijmeeg-
sekaaisjouwer.nl.

Introductie
Dit jaar mogen nauwelijks activiteiten geor-
ganiseerd worden door studentenverenigin-
gen. De bijbehorende ontgroeningen zullen 
we niet zien in onze stad. Veel wordt online 
georganiseerd en op de terreinen van de HAN 
en de Radboud Universiteit.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto Korenmarkt: Gerie Sandmann     
Foto Renske Helmer: Huub Luijten

Ditjes en datjes

Renske Helmer

Drukte op de Korenmarkt
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William Nijland

Waalstrandjes
Het kan u niet ontgaan zijn. In de media 
en op sociale media konden we lezen 
en zien dat u beter niet naar de Waal-
strandjes kunt gaan. Volgens onze bur-
gemeester (ik citeer uit de krant) is het 
er ’s avonds niet veilig door agressieve 
jongeren die onder invloed zijn van…
Wie zijn dat dan die daar naartoe gaan? 
Waarom en wat is er dan toch zo leuk, 
dat je toch gaat ondanks de gevaren? 
Waarom kan men zich niet beheersen? 
Kan men samen niet voor veiligheid 
zorgen? De rommel die achterblijft in dit 
mooie natuurgebied, het verdrinkings-
gevaar.
Ik denk aan vroeger. Rond 1975 zaten 
we met een grote groep jongeren dage-
lijks (en nachtenlang) bij een kampvuur-
tje ergens bij een baggergat. We zorg-
den voor biertjes. Elke avond bracht een 
van de ouders voor ons allemaal wat te 
eten. Soep, broodjes, BBQ. We deelden 
lief en leed. Er was ruzie als de een met 
het liefje van de ander wat deed. Ik her-
inner me Frank: hij was zo dronken dat 
hij met zijn DKW-bromfiets zo de plomp 
inreed. De bougie knalde uit het blok, 
de brommer zonk. We trokken Frank en 
later zijn bromfiets op het droge. Hij kon 
niet zwemmen. Pijn in de buik van het 
lachen. Het kwam allemaal goed. De 
kater werd verwerkt, de bromfiets gere-
pareerd. Als we vertrokken aan het eind 
van de zomer ruimden we op. Wat een 
bende, gesloopte fietsen, troep, blik-
ken, tenten, hout, afval. Een hele berg. 
Samen ruimden we op zodat we wisten 
dat we het volgende jaar weer welkom 
zouden zijn.
Ik heb me voorgenomen het gebeuren 
rond de waalstrandjes eens beter te 
gaan onderzoeken.
Hebt u tips, informatie, verhalen en 
liefst verhalen over ‘hoe leuk het er is’, 
ideeën, ergernissen, dan hou ik me aan-
bevolen. 

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

Stenen eruit, groen erin!

In 2018 was de gemeente Nij-
megen European Green Capital 
en werden de bewoners uitge-
daagd om mee te doen aan ver-
schillende challenges. Nijmegen 
vergroent was een van deze 
challenges met als doelstelling 
100.000 tegels te vervangen 
door geveltuintjes, bomen en 
het vervangen van tegels in je 
achtertuin door planten.

De vergroening van de stad 
draagt bij aan de biodiversiteit, 
aan het verminderen van 
wateroverlast. Daarnaast zorgt 
het voor verkoeling in de zomer 
en verbeterde luchtkwaliteit. Ook 
zorgt de vergroening ook voor 
het terugdringen van de geluids-
overlast. Voor de Bottelstraat was 
het niet mogelijk om mee te doen 
vanwege alle verbouwingen. Nu 
is de Bottelstraat helemaal af en 
is prachtig geworden. Maar het 
is wel veel steen en een gehorige 
betonnen laan.

Nog meer
We willen de Bottelstraat nog 
mooier maken door het realiseren 
van geveltuintjes, groene daken, 
bloembakken en waar moge-
lijk het plaatsen van een aantal 
bomen (zoals bijvoorbeeld in de 
Lange Hezelstraat, de Klooster-
straat en andere plekken in de 
Benedenstad). Bijgaand een eerste 
impressie hoe een groene Bottel-
straat eruit kan zien. 

Wij hebben de gemeente ge-
vraagd om hieraan mee te den-
ken. Uiteraard willen wij ook dat 
de inwoners van de Bottelstraat 
hieraan mee werken. Alle ideeën, 
op- en aanmerkingen zijn welkom 
op bottelstraat@tc3.com.

Namens de initiatiefnemers,

Tekst en foto’s: Matthias Meijer 

 

Vergroening Bottelstraat

Nieuwe bomen aan de rechterkant

Zicht vanuit het noordelijke deel van de Bottelstraat
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Stadstuin ’t Oude weeshuis

Wist u dat:

• Vrijwilligers deze mooie stadstuin onderhouden. • Iedereen toegang heeft tot deze unieke plek, tij-
dens de openingstijden van het wijkcentrum. • Er kleinschalige optredens plaatsvinden. • Er een mooie 
Zen-tuin ligt. • Het maquettehuis op afspraak bezichtigd kan worden. • U kunt informeren bij de be-
heerder van ’t Oude Weeshuis als u ook iets wilt organiseren in deze mooie tuin. 

De ouderen hebben weer genoten deze zomer
In Mariken 3 van dit jaar gaven we aan te hopen dat 
we in juli weer gebruik zouden kunnen maken van 
wijkcentrum ’t Oude Weeshuis voor onze wekelijkse 
bijeenkomsten voor ouderen. Dat is gelukkig weer 
mogelijk, zij het op gepaste afstand volgens de 
geldende coronaregels. Voor onze groep betekent 
dit dat we met maximaal zestien personen in de 
gemeenschappelijke ruimte mogen zitten. Dit heeft 
tot gevolg dat we onze groep helaas moeten split-
sen in twee groepen van maximaal zestien ouderen. 
De ene groep komt van 10.00 tot 11.00 uur en de 
tweede groep van 11.30  tot 12.30 uur.

Wat hebben we zoal gedaan deze zomer?
- 1 juli hadden we een heel leuk optreden van Peter 
Hendriks, Dirk Wim in ’t Hof en Bert Lagerweij die 
vanuit hun organisatie Liedjes op maat een speciaal 
gecomponeerd lied ten gehore brachten. Daarin 
kwamen alle namen van onze leden voor.

- 8 juli was een gezellig koffieochtendje met een 
lekker gebakje en glaasje advocaat.

- 15 juli heeft René van Hoften een heel interessan-
te lezing gegeven over de Benedenstad van vroeger 
aan de hand van de maquette die in de Stadstuin 
achter ’t Oude Weeshuis staat.

- 22 juli heeft Lucy Holl een quiz met een hele trits 
vragen georganiseerd, Wie er ook het meeste pun-
ten had, voor iedereen was er een leuk prijsje.

- 29 juli heeft Benny van Boxtel opgetreden met al-
lerlei bekende liedjes uit binnen- en buitenland.

- 5 augustus hebben we overgeslagen in verband 
met onze vakantie.

- 12 augustus was er een koffie-ochtendje bij kof-
fiehuis De Heerlijckheid aan de Ganzenheuvel met 
een lekker ijsje.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Voorlopig blijven we in twee groepen bij elkaar 
komen in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis. We pro-
beren steeds weer iets leuks aan te bieden voor 
beide groepen. Diverse lezingen, muziek, quizzen en 
bingo zullen zeker vaker voorbij gaan komen. Daar-
naast bezorgen we ook nog steeds bij de ouderen 
die onze locatie niet bezoeken, een kleine attentie 
aan huis. Deze attentie krijgen de leden van onze 
twee groepen ook. Dit is financieel mogelijk ge-
maakt door extra subsidiebijdragen van onder meer 
het Oranjefonds, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo 
en de provincie Gelderland.

Rectificatie
In Mariken 3 stond een artikel over onze activiteiten 
met een kort interview met mevrouw Toos van de 
Veerdonk. Helaas stond er een foto bij van me-
vrouw Francien van Benthem bij. Daarom alsnog de 
foto van mevrouw Van de Veerdonk. 

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met Els Stouthamer van Stichting Beneden-
stad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: info@
stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Kijk ook eens op 
onze Facebookpagina: stichtingbenedenstadnijme-
gen. Of op onze website: www.stichtingbeneden-
stadnijmegen.nl.

Tekst en foto’s Els Stouthamer 

Benny van Boxtel treedt op            Koffie-ochtend bij De Heerlijckheid

Toos van de Veerdonk

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

Corry Zwijnenberg en Els Stouthamer pakken in



17

van minderheden, de gelijke behandeling van 
achtergestelde groepen of de bestrijding van 
discriminatie. 

De Plak is vooral een eetcafé en geniet grote 
bekendheid met haar veel geroemd kaasge-
hakt. Maar ook zij moest tijdens de lockdown 
de deuren sluiten. Zij bood echter wel de 

Het Kruispunt Nijmegen 
Het Kruispunt Nijmegen is een organisa-
tie die ondersteuning biedt aan dak- en 
thuislozen in Nijmegen. Zij is bekend door 
de inloop in de Titus Brandsmakapel aan de 
Kroonstraat. Daar komen bezoekers voor 
een praatje, koffie, creatieve activiteiten, of 
samen koken en eten. Maar er wordt ook 
veel geschilderd en getekend.

Vanwege het corona-virus en de daaropvol-
gende lockdown ligt die inloop al geruime 
tijd stil. In plaats van de kapelactiviteiten 
gaan de vrijwilligers van Het Kruispunt nu 
meerdere keren per week met koffie en thee 
rond in het Kronenburgerpark en in de bin-
nenstad. 

Maar een aantal vaste bezoekers van het 
Kruispunt vonden het toch leuk om hun werk 
aan anderen te laten zien. Via Bindkracht10 
werd gekeken of er expositiemogelijkheden 
buiten de Titus Brandsmakapel mogelijk 
waren. Op deze manier ontstond de samen-
werking met café De Plak.

Café De Plak
Café De Plak is een ‘collectief’ café, dat wil 
zeggen dat haar medewerkers ook meteen 
mede-eigenaar zijn. In 2017 ontving zij de 
Burgemeester Dales Prijs. Deze prijs wordt 
ieder jaar toegekend aan mensen en organi-
saties die zich inzetten voor de emancipatie 

KUNST 
ten 
tijde 
van 
CORONA

mogelijkheid gerechten online te bestellen. 
De bestelling moest vervolgens zelf bij het 
café afgehaald worden. Op de dinsdag- en 
vrijdagmiddagen schuifelden de klanten in 
afwachting van hun bestelling dan langs de 
ruiten van De Plak. Zo ontstond het idee om 
achter die ramen het werk van de bezoekers 
van Het Kruispunt te exposeren. Maar ook 
toevallige passanten konden op deze manier 
genieten van de tentoongestelde kunst.

Voor meer informatie bel Het Kruispunt: 
06-4209 0942, of kijk op www.facebook.com/
KruispuntNijmegen.

Tekst: Jack Fila  
Foto’s: Peter Schoenmakers en Jack Fila

Deel van de collectie van Het Kruispunt

Hans Garritsen en collectie kunst van Het Kruispunt

Initiatiefnemers namens De plak Ruben en 
namens Het Kruispunt Hans
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Waaloversteek van het leger in 1907
In september 1907 oefende het Neder-
landse leger de oversteek van de Waal. 
pontonniers uit Dordrecht legden een 
pontonbrug aan. Artilleristen uit Arn-
hem staken twee keer de rivier over.

De Nijmeegse kranten schreven hier uit-
voerig over. Kees Ivens, de vader van Jo-
ris, maakte foto’s, die hij tentoonstelde in 
zijn zaak. De Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant berichtte op dins-
dag 24 september 1907:

Afdeeling pontonniers te Nijmegen.
Zaterdagavond is eene afdeling ponton-

niers, afkomstig van een manoeuvre van Ren-
kum, onder commando van den kapitein J. W. 
van Visvliet, aan de Waalkade, even boven de 
zwemschool aangekomen. Na eenige ponton-
bruggen te hebben geslagen bij Vreeswijk, Vi-
anen en Renkum (bij deze laatste plaats zijn 
o.a. 3 bataljons infanterie en 2 sectiën rijdende 
artillerie over de brug getrokken, geen kleinig-
heid) werd de Waal bij Nijmegen als manoeu-
vre-terrein uitgekozen. Gisteren, den geheelen 
Zondag, hadden de vaartuigjes (pontons) van 
het korps heel wat bekijks. Geen wonder ook, 
want de pontonniersafdeeling, die in oorlogs-
tijd veel practisch nut oplevert, wordt aan onze 
Waalkade weinig gezien.

Hedenochtend om 7 uur waren de brug-
bouwers reeds bezig met voorbereidingen te 
treffen tot den brugslag. Het was een aardig 
gezicht van af het Valkhof de in witten kiel ge-
stoken mannen aan de overzijde, bij het mooie 
weer, zoo ijverig werkzaam te zien. Door de 
vermoeiende en drukke dagen der vorige week 
was het materiaal van de brug door elkaar ge-
raakt en men kon daarom eerst om 1 uur aan 
de eigenlijke werkzaamheden beginnen, na-
melijk het aaneenschakelen der verscheidene 
brugvakken, welke tenslotte de geheele brug 
vormen. Deze brugvakken worden vaartrein 
genoemd, en door de slepers te water en op 
voertuigen te land vervoerd. De verbindingen 
van grootere en kleinere waterwegen - rivieren 
en kanalen - maakt, dat in onderscheiding met 
andere landen een belangrijk gedeelte van het 
Nederlandsche pontonmaterieel  t e  w a t e r
naar het manoeuvre of oorlogsterrein wordt 
vervoerd. Sleepboot met vaartrein van de pontonniers

Vaartrein met pontonniers

VERGETEN VERLEDEN
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De brugslag duurde slechts eenige uren 
en nadat de pontonbrug in gereedheid was 
gebracht, werd ze weder onttakeld, zonder 
troepenovergang. Hedenavond vermoedelijk 
vertrekken de pontonniers wederom, maar zij 
zullen de oefeningen niet ver van hier voort-
zetten. Het korps is, zooals men weet, in Dor-
drecht in garnizoen!

Een dag later, woensdag 25 september 
1907, schreef de Provinciale Geldersche 
en Nijmeegsche Courant een vervolg:

Manoeuvre van het Korps Pontonniers.
Zooals wij reeds meldden, zou het korps 

pontonniers, dat dezer dagen hier op de Waal 
manoeuvre heeft gehouden, na afloop van den 
gisteren gehouden brugslag, de pontonbrug 
wederom onttakelen, en zonder troepenover-
gang, Nijmegen reeds in den avond verlaten. 
Dit schijnt echter niet het geval geweest te 
zijn, hoewel zulks het aanvankelijke plan was. 

In plaats van op te breken werd gisteren-
avond het manoeuvre-terrein iets stroomaf-
waarts, voorbij de spoorbrug verplaatst, waar 
gedurende den nacht de noodbrug op de Waal 
dobberde, slechts aan beide oevers openingen 
voor de scheepvaart vrijhoudende. Aan ieder 
uiteinde der brug was een lantaarn bevestigd, 
rood licht verspreidende, als sein voor de slee-
pers en verdere scheepvaart.

Hedenochtend vroeg manoeuvreerde het 
korps wederom, en nadat de pontonbrug van 
plaats veranderd werd en meer stroomop-
waarts was gelegd, verschenen om ongeveer 
11 uur twee batterijen rijdende artillerie, die 
hedenochtend uit Arnhem waren vertrokken, 
teneinde deel te nemen aan de Waal-manoeu-
vre.

Nadat de nog steeds voor de scheepvaart 
uiteengeschakelde brug tot een geheel was 
gevormd, werd door den brugcommandant 
het sein gegeven, om de scheepvaart op de 
Waal stop te zetten. De twee batterijen hadden 
inmiddels aan de Lentsche zijde stelling ge-
nomen. Voorafgegaan door eenige officieren 
van het Arnhemsche korps, die hun paarden 
aan de hand voerden, en onder leiding van den 
brug-commandant werd nu met den overtocht 
begonnen. Merkwaardig is, dat dit geheel te 
paard geschiedde, zoodat na afloop bleek, dat 
de brug in elk opzicht voldeed.

De rivier leverde tijdens den overtocht dezer 
troepen een zeer schilderachtig schouwspel 
op. Na den overtocht werd nu op Nijmeeg’s 

Sleepboot van de pontonniers bij de spoorbrug

Afdeling van de pontonniers
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bodem stelling genomen en daarna een tocht 
door de stad ondernomen. Reeds om 12 uur 
ongeveer werd het korps op dezelfde wijze 
overgezet om naar Arnhem terug te keeren 
en men zag de troepen weldra over den dijk 
in de richting naar Bemmel verdwijnen. Eene 
groote menigte woonde dit schouwspel bij; 
geen wonder ook, want het is niet iets alle-
daagsch.

Dadelijk na afloop van den laatsten over-
tocht werd de brug afgebroken en vertrokken 
de pontonniers, om elders hun oefeningen 
voort te zetten.

Ook De Gelderlander deed verslag van de 
gebeurtenis. Op woensdag 25 september 
1907 stond in de krant:

De ,,gele rijders’’ in de stad.
Heden ontving onze stad een bezoek van 

het korps rijdende artillerie uit Arnhem, die 
een militairen marsch had ondernomen voor 
het overgaan van de rivier gebruik maakte van 
de ten oosten der spoorbrug geslagen ponton-
brug, waarmee hedenmorgen omstreeks zeven 
uur een aanvang werd gemaakt. De afdeeling, 
die Dordrecht tot garnizoen heeft, staat onder 
commando van den kapitein J. W. van Vis-
vliet, kwam Zaterdagavond hier aan en ver-
richtte reeds oefeningen in de nabijheid van de 
badinrichting en ten westen van de spoorbrug.

De gisteren geslagen brug die 854 M. lang 
was werd vanochtend in vakken naar boven 
gesleept, waar men, ook met het oog op de 
scheepvaart, den artilleristen een beteren over-
tocht kon waarborgen en de rivierbreedte 270 
M. bedraagt.

Het was een lust om te zien, hoe vlug - op 
den IJssel bij Rheden, waar niet zoo’n drukke 
scheepvaart heerscht was de brug natuurlijk 
gauwer klaar - de witgekielde pontonniers de 
ponton en vakken aaneenkoppelden; ’t was 
dan ook trouwens voor de mannen prachtig 
weer.

Te ongeveer halfelf verschenen twee batte-
rijen van de Arnhemsche artillerie met twaalf 
stukken geschut aan den Lentschen oever, 
waar zij zich opstelden en vervolgens den 
overtocht begonnen. Het was een prachtig 
gezicht die stoere rijders over de brug te zien 
trekken, zoo regelmatig en kalm alsof het da-
gelijksch werk was.

Een groote menigte genoot van het schouw-
spel.

Na aan de Nieuwe Markt even gerust te heb-

De rijdende artillerie steekt bij de spoorbrug de Waal over

Commandanten bij de spoorbrug
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ben trokken de ,,rijders” door de Hezelstraat, 
Houtstraat, Broerstraat, Burchtstraat, de Sin-
gels over weer terug naar den Lagen Loswal, 
waar men ongeveer kwart voor twaalven ar-
riveerde.

De twaalf pontons, die ten behoeve der 
scheepvaart waren uitgenomen, werden weer 
ingelegd en vastgekoppeld en weldra dreunde 
de vloer onder het gewicht van paarden en ge-
schut.

Evenals de eerste werd deze tweede over-
tocht prachtig ten uitvoer gebracht en door een 
talrijk publiek bijgewoond.

Verscheidene sleepbooten met achterlig-
gende vaartuigen moesten natuurlijk tijdens 
het overtrekken der pontonniers stoppen. 
Hiervoor werd zorg gedragen door verschil-
lende met pontonniers bemande bootjes, die 
de schippers waarschuwden.

Zoo gebeurde eveneens met een afkomende 
sleep van vier Rijnaken, die ter hoogte van 
het bad wilden ankeren. Een was niet vlug 
genoeg, dreef een eind verder dan de bedoe-
ling van den schipper was, en botste met den 
achtersteven tegen het damesbad aan, waarvan 
een drietal kamertjes ineengedrukt werden.

Gelukkig bevonden er zich geen badgasten 
in. zoodat naast de materieele schade geen 
persoonlijke ongelukken te betreuren vallen.

De pontonniers vertrokken hedenmiddag 
naar het vak Ewijk-Deest. waar zij ook een 
brug moeten slaan.

In de Provinciale Geldersche en Nij-
meegsche Courant stond op donderdag 
26 september 1907 een stukje over ge-
maakte foto’s:

Foto van de Pontonniers.
In de etalage van het Ned. Fototechnisch 

Bureau Ivens en Co., van Berchemstraat al-
hier, zal een foto te zien zijn van de manoeu-
vres der pontonniers. Maandag en gisteren op 
de Waal alhier gehouden. De goed geslaagde 
foto geeft het moment weer, dat de artillerie 
over de brug trekt.

De Gelderlander plaatste een soortgelijk 
artikeltje. Hier schreef men Phototech-
nisch Bureau Ivens en Co. De straatnaam 
was correct gespeld: Van Berchenstraat.

Zie ook de volgende pagina’s.

Samenstelling: René van Berlo. Foto’s: Kees Ivens, 
collectie Regionaal Archief Nijmegen

Officieren met hun echtgenotes

Echtgenotes komen kijken
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C. A. P. Ivens overleden
In den ouderdom van zeventig jaar is heden hier 

ter stede overleden de heer C. A. P. Ivens, een voor-
aanstaande persoonlijkheid in het Nijmeegsche 
openbare leven, die voor de stad zijner inwoning 
buitengewoon groote verdiensten heeft gehad. Het 
is nog slechts enkele maanden geleden, bij gele-
genheid van zijn zeventigsten verjaardag op 24 Fe-
bruari van dit jaar, dat wij aan het welbestede leven 
van dezen nimmer rustenden mensch een artikel 
mochten wijden! Reeds toen liet zijn gezondheids-
toestand zeer te wenschen over en maanden achter-
een is hij sindsdien ernstig lijdende geweest. De tij-
ding van dit overlijden komt er nochtans niet min-
der onverwacht door en zal zeker in breede kringen 
onzer Nijmeegsche samenleving en door velen ook 
daarbuiten, als een schok gevoeld worden. 

Een rijk en vruchtbaar leven is met dit heengaan 
afgesneden, een leven dat voor geen gering deel 
aan de gemeenschap en haar welzijn gewijd is ge-
weest. De heer Ivens hield van Nijmegen, kende de 
historie onzer stad als weinigen en heeft zijnerzijds 
rusteloos geijverd opdat alles gedaan zou worden, 
dat ons goede, oude Nijmegen ook inderdaad in de 

rij der steden de plaats zou doen blijven innemen, 
welke haar toekomt krachtens haar groote geschie-
denis en de ondernemingsdurf harer burgers. Een 
zeldzame energie heeft de thans ontslapene daarbij 
steeds ontplooid en zelfs op den toch hoogen leef-
tijd zijner laatste jaren, bleef van zijn persoonlijk-
heid en onverflauwde steun kracht uit gaan. 

Er zijn niet veel belangrijke gebeurtenissen uit 
de laatste tientallen van jaren of de naam Ivens is 
er onverbrekelijk mede verbonden. Maar ook wan-
neer de herinnering aan die alle zou vervagen in de 
jacht der tijden, dan zal het nageslacht nog het be-
staan van de monumentale bank in het Hunnerpark 
niet van noode hebben, om Ivens’ aandeel in de 
totstandkoming van de rivieroverbrugging bij Nij-
megen in den jare 1936 dankbaar te erkennen. De 
strijd immers voor een verkeersbrug over de Waal 
heeft den overledene geen rust gelaten in tientallen 
van jaren, reeds niet vanaf den jare 1905 toen de 
bekende BurgerijCommissie haar actie inzette. De 
totstandkoming van de Waalbrug mag hij terecht 
als een bekroning van zijn levenswerk zien en 16 
Juni 1936, de openingsdag en 31 Augustus van 
datzelfde jaar: de aanbieding van de Ivensbank, 
brachten hem volkomen verdiend eerbetoon.

De opening van het Maas-Waalkanaal, met 
zooveel feestelijk vertoon gepaard, lijkt al weer 
haast geschiedenis. Toch was het nog pas in den 
jare 1927 en om precies te zijn op 27 October van 
dat jaar, dat deze gebeurtenis plaats greep, waar-
mede Nijmegen zoo terecht met hart en ziel mede-
leefde. Thans vinden wij het drukbevaren kanaal 
een doodgewone verschijning, maar de heer Ivens, 
als secretaris van de in 1909 opgerichte Maas en 
Waalkanaalvereeniging kon er van mee praten, dat 
er heel wat strijd voor noodig is geweest, om Maas 
en Waal op deze plaats verbonden te krijgen! Wat 
heeft hij er niet met het woord en met de pen voor 
moeten kampen! Ook hier weer een gebeurtenis 
van historische beteekenis, waarvan de naam Ivens 
niet meer te vervreemden zal zijn. Nog pas enkele 
jaren geleden zagen wij den heer Ivens opnieuw 
aan het hoofd van een aantal wakkere burgers, ver-
eenigd in een commissie tot saneering van de oude 
stad en als haar voorzitter, die op zoo tactvolle 
wijze het contact met het gemeentebestuur wist te 
onderhouden, heeft hij ongetwijfeld een belangrijk 

aandeel geleverd tot de toekomstige opleving van 
het oude stadsdeel, waarvoor, dank zij het werk 
van S.O.S. (Sanering Oude Stad, RvB), de volle-
dige plannen thans op uitvoering wachten. 

De ouderen onder onze stadgenooten zullen 
zich ongetwijfeld herinneren, hoe de heer Ivens 
als lid van den gemeenteraad gedurende een reeks 
van jaren voor den wereldoorlog de belangen van 
onze stad met ijver en welsprekendheid behartigde, 
waarbij zijn groote kennis van zaken en gedegen 
inzicht sterk de aandacht trokken. 

In verschillende organisaties op het gebied van 
handel en industrie had de heer Ivens een gezag-
hebbende stem en zoo was hij bijv. vele jaren vice-
voorzitter van het departement Nijmegen van de 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel.

De aanstaande opening van het nieuwe Nijmeeg-
sche stadhuis heeft de heer Ivens niet meer mogen 
beleven, maar wel is hij het weer geweest, die het 
initiatief nam een burgerijcommissie om zich heen 
te scharen teneinde te komen tot een daad van goe-
den burgerzin: de aanbieding van een geschenk der 
geheele burgerij, als blijk van haar medeleven met 
dit voor onze stad zoo heuglijke feit. 

Zoo is de naam Ivens onverbrekelijk verbonden 
met het Nijmegen van bijna heel de laatste halve 
eeuw en zijn verdiensten voor onze stad zullen 
door het jonge geslacht van heden en hen, die hier-
na komen, dankbaar erkend worden.

Samenstelling: René van Berlo. 
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

C.A.P. (Kees) Ivens (1871-1941) was in de 
eerste veertig jaar van de twintigste eeuw 
zonder twijfel de belangrijkste Nijmege-
naar. Hij was initiator en stimulator van 
projecten die de stad voor eeuwig hebben 
veranderd: vooral de Waalbrug en het 
Maas-Waalkanaal. 

Kees was de zoon van ‘stadsfotograaf’ Wil-
helm Ivens en Maria van Leeuwen. Na zijn 
opleiding aan de Nijmeegse HBS ging hij 
studeren aan de technische hogeschool in Ber-
lijn. Hij specialiseerde zich in fototechniek. In 
1894 trouwde hij met Dorothea Muskens. Ze 
kregen twee dochters en drie zonen. De be-
kendste hiervan was de cineast Joris Ivens. 
Kees had een zaak in fototechnische artikelen, 
eerst in de Grotestraat, daarna in de Priem-
straat/hoek Ganzenheuvel en uiteindelijk in 
de Van Berchenstraat 19. Hij had filialen in 
Amsterdam, Groningen en Den Haag. Hij was 
zestien jaar lid van de gemeenteraad. Ter na-
gedachtenis staat in het Hunnerpark de C.A.P. 
Ivensbank met zicht op de Waalbrug.

Wat Kees Ivens allemaal voor Nijmegen bete-
kend heeft, is te lezen in het artikel dat de Pro-
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
op vrijdag 29 augustus 1941 publiceerde:

C.A.P. Ivens-bank, ontwerp: Charles Estourgie

Kees Ivens



WAALBRUG
Twee foto’s van de Waalbrug. Een uit 1936 
en een uit 2020. Op het eerste oog hebben 
ze verder geen overeenkomsten. Op de oude 
foto staan één vrouw en veel mannen, op de 
tweede twee wegwerkers, enkele auto’s en op 
de achtergrond fietsers en voetgangers.

Er is echter nóg een overeenkomst: de foto’s zijn 
genomen als de brug bijna klaar is. In 1936 let-
terlijk. In 2020 betreft het de renovatie.

Al in 1905 is er een commissie die een Waalbrug 
wil realiseren. De grote pionier hiervan is Kees 
Ivens. Er ontstaat veel discussie waar die brug 
moet komen. Inwoners van de Benedenstad wil-
len de brug dáár laten uitkomen. Ze vrezen de 
ondergang van hun handel en nijverheid als de 
brug in de bovenstad uitkomt. Na twaalf jaar 
gepraat besluit de gemeenteraad de voorberei-
dingen te stoppen. Het zal nog eens negentien 
jaar duren voordat de brug daadwerkelijk wordt 
aangelegd. Nog steeds is Kees Ivens de grote 
inspirator. Enige tijd voor de officiële opening 
bezoeken burgemeester, wethouders en ge-
meenteraadsleden de brug. Dat is te zien op de 
bovenste foto. Kees Ivens staat midden voor-
aaan. Hij is herkenbaar aan zijn bril. Links naast 
hem (voor ons rechts) staat burgemeester J.A.H. 
Steinweg. Op dinsdag 16 juni 1936 opent konin-
gin Wilhelmina de nieuwe Waalbrug.

Tachtig jaar later is de brug toe aan een groot-
scheepse renovatie. Er komt een nieuw weg-
dek. De staalconstructie wordt verbeterd. Op 
17 augustus 2020 is het werk klaar. Op één ding 
na: een nieuwe verflaag. In de oude verflaag is 
chroom-6 aangetroffen. Dat is erg ongezond. 
Het verwijderen kost miljoenen euro’s, geld dat 
de minister nog niet wil besteden. Ze verwacht 
dat de kosten over enkele jaren lager zullen zijn 
en stelt de verfbeurt tien jaar uit. De komende 
tijd ziet de brug er dus uit als op de onderste foto.

Tekst: René van Berlo. Foto 2020: Gerie Sandmann
Foto 1936: collectie Regionaal Archief Nijmegen  
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DUURZAAMHEIDSCAFÉ IN LUX

Te warm, te nat, te droog
(plus de uitkomsten van Het Grote Straatberaad)
De aarde krijgt ongetwijfeld nog veel te verduren door de 
klimaatverandering. Hoe bereiden we ons dicht bij huis voor op de 
toenemende hitte, wateroverlast of juist droogte? Het staat allemaal 
in de RAS, de Regionale AdaptieStrategie. In het Duurzaamheidscafé 
Nijmegen van zondag 13 september (aanvang 15.30 uur) in arthouse 
LUX hebben we het over de noodzaak van de RAS en wat die strategie 
inhoudt. De toegang is gratis. 

Het Duurzaamheidscafé is die dag onderdeel van festival Warming Up/
Nimma aan Zee in Nijmegen. Zo zijn er die middag bijvoorbeeld overal al 
Grote Straatberaden, interactieve straatvergaderingen waarbij Nijmegenaren 
samen spelen, twijfelen, touwtrekken, verhalen delen en stemmen over het 
klimaat. Zij komen hun uitkomsten vertellen in het Duurzaamheidscafé, 
maar daarover verderop meer. 

Kwetsbare regio
Het café begint met gesprekken over de Regionale AdaptatieStrategie. De 
regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal heeft als een van de 
eerste regio’s in Nederland zo’n RAS opgesteld. Een jaar of vier geleden 
is er een stresstest gedaan en toen bleek hoe kwetsbaar ook onze regio is. 
De RAS beschrijft hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ons goed en tijdig 
aanpassen aan het veranderende klimaat. 
 
Aanpassen, maar hoe..
Debatleider/journalist Rob Jaspers leidt het Duurzaamheidscafé en 
ontvangt:
• Margot Ribberink, ambassadeur van duurzaamheid en klimaat en bekend 
van tv als weervrouw. Ze vertelt over de urgentie van de RAS: wat kunnen 
we verwachten aan hitte en overstromingen?
• Piet de Klein, wethouder van Beuningen en RAS-voorzitter. Hij legt uit 
wat de RAS is en wat er gaat gebeuren in de regio. Hoe loopt het op dit 
moment? Hoe kunnen de bewoners helpen?
• Mark Kemperman, projectleider RAS van de provincie Gelderland. Hij 

geeft voorbeelden van de strategie. Wat kunnen we doen aan te warm, te 
nat, te droog?
• Ingrid Kerkvliet, campagneleider Operatie Steenbreek. Ze vertelt hoe 
iedereen letterlijk in eigen tuin iets kan doen.

Het panel gaat in discussie en vragen uit het publiek zijn welkom. Zoals 
bij ieder Duurzaamheidscafé is er muziek: singer/songwriter Paul de Graaf 
treedt een paar keer op. 

Straatverklaringen
En natuurlijk komen de uitkomsten van Het Grote Straatberaad aan bod. 
Bewoners zijn die zondag de 13e uitgebreid met elkaar in gesprek geweest 
tijdens een ongewone, speelse ‘vergadering’ over het klimaat en elke 
straat stelt een officiële eindverklaring op. Die worden gepresenteerd en 
bediscussieerd. Warming Up zet dit wervelende middagprogramma op touw 
in diverse steden in Nederland, en Nijmegen is er één van. Theatermaker 
Karlijn Benthem bedacht de opzet. 

Locatie: LUX Nijmegen. Datum: zondag 13 september 2020.
Aanvang Duurzaamheidscafé in LUX: 15.30 uur.
Deelname: gratis, maar reserveer in verband met corona een kaartje via 
www.lux-nijmegen.nl/debat.         Tekst: Lucy Holl

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mo-
gelijkheid bieden om leuke boeken mee 
naar huis te nemen en te lezen. En daarna 
het boek weer te laten zwerven zodat an-
dere kinderen hetzelfde boek ook kunnen 
lezen.

Om dit te realiseren zijn er kinderzwerf-
boekstations nodig. Een Kinderzwerf-
boekstation is een plank of een kastje met 
zwerfboeken voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot en met 12 jaar.

Heb je nog wat vrije tijd over en ben je graag 
bezig met kinderen en boeken, dan ben jij 

degene die ik zoek. Voor het opzetten en 
onderhouden van een kinderzwerfboeksta-
tion in Nijmegen-Centrum en Benedenstad. 
Ik zal je hierbij ondersteunen. 

Kijk voor meer informatie op kinderzwerf-
boek.nl. Kinderzwerfboek is een initiatief 
van Nationaal Fonds Kinderhulp.

Ben je enthousiast geworden, mail mij dan: 
07claassen@gmail.com. 

Tekst en foto: Dorite Claassen, 
regio-ambassadeur Kinderzwerfboek Nijmegen

Kinderzwerfboek
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YouTuber Teun peters

Grote Markt

Moedig voorwaarts
De gekke tijd waarin we leven duurt 
voort. Het ontbreekt ons vaak aan eerlijk 
en betrouwbaar nieuws, duidelijke taal 
en onafhankelijke berichten. Kranten, 
politici, virologen en artsen buitelen over 
elkaar heen in de diverse talkshows, op 
de voet gevolgd door half facebookend en 
twitterend Nederland, met in het kiel-
zog Instagram en daar kun je dan weer 
grappige tiktokkies van maken als je wilt. 
Mensen maken zich zorgen over een 
toekomst die onzeker is. Zelfs de grootste 
optimisten en ruimdenkers kijken in een 
gat waarin angsthazerij, progressiviteit, 
conservatisme, wetenschappelijke on-
derbouwing, solidariteit met ouderen en 
jongeren om voorrang strijden. Onze eigen 
Hubert Bruls is niet van de buis te slaan 
en vertegenwoordigt bestuurders, waarbij 
hij duidelijk de mening verkondigt dat niet 
alle uitgedachte plannetjes uitvoerbaar en 
handhaafbaar zijn. Achter de voordeur kun 
je menselijk gedrag niet controleren, laat 
staan in tuinen en studentenhuizen. 

Deze zomer hebben we al van alles mee-
gemaakt: demonstraties tegen racisme, 
te volle stranden met veel drenkelingen, 
coronahaarden in de Randstad. Volgens 
de ene mening denderen we af op een 
nieuwe corona-explosie met alle economi-
sche gevolgen van dien, volgens anderen 
is er zicht op een vaccin en kunnen we 
daarom wel wat losser zijn. Wat is wijsheid 
en wat zijn de goede beslissingen in deze 
strijd tegen deze onzichtbare vijand? Een 

leven zonder corona is nog niet binnen 
handbereik. Op weg daar naartoe is het 
toch verstandig om onze leiders te volgen 
en te respecteren dat zij op ‘Nederlandse’ 
wijze regels voorschrijven die ruimte laten 
voor onze eigen zienswijze. Prima dat je je 
als jongvolwassene dood ergert aan oude-
ren die je omver lopen in de buurt-super, 
maar ook prima dat je je als oudere stoort 
aan jongeren die het niet kunnen laten toch 
bij elkaar te kruipen omdat zij nu eenmaal 
in een levensfase zitten dat je elkaar wilt 
ontmoeten. Maar bagatelliseer de gevol-
gen niet van je gedrag en pas je gedrag 
aan als de cijfers echt stijgen richting 
lock-down. We leven in een prachtig land 
met inwoners die als het er op aankomt 
veel voor elkaar over hebben. Laten we als 
voorbeeld hoe het niet moet de Verenigde 
Staten in ons achterhoofd nemen, waar de 
economische groei te hoog in het vaandel 
staat geschreven. Als de economie op 
gelijke hoogte blijft is dat prima. Op de 
keper beschouwd leidt groei tot nu toe 
alleen maar tot groei van schulden aan de 
ene kant en bezit aan de andere kant en 
niet tot groei van productie, met als gevolg 
steeds grotere tegenstellingen tussen arm 
en rijk. Indirect zijn klimaatverandering en 
de uitbraak van deze pandemie een gevolg 
van deze manier van leven. Als kleine 
radartjes in het grote geheel kunnen we 
allemaal ons steentje bijdragen. Geniet 
dus volop met kleine aanpassingen van 
de heerlijke zomer. Samen kunnen we het 
zeker volhouden. Er is heel veel wat wel 
mag in deze lieve stad.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Biebseizoen vol verhalen
In september start het nieuwe program-
maseizoen van de Bibliotheek Gelderland 
Zuid. Ook dit seizoen kan jong en oud weer 
in de bieb terecht voor spannende, ontroe-
rende en interessante verhalen. Zoals een 
kindercollege door YouTuber Teun Peters, 
een speeddate-avond voor nieuwe leeskrin-
gen of een boekenpanel met leestips. 

Kinderen die graag vloggen of YouTube-
filmpjes maken, kunnen de kunst afkijken van 
Teun Peters. Teun geeft op zondag 20 septem-
ber van 11.00 tot 12.00 uur een kindercollege 
in Bibliotheek De Mariënburg. Hij vertelt hoe 
hij samen met Dylan Haegens begon met film-
pjes maken, hoe deze steeds succesvoller wer-
den en natuurlijk geeft hij heel veel goede tips. 

Leesinspiratie
Om leesinspiratie op te doen, vindt op dins-
dagavond 15 september de Boekenproeverij 
plaats in de stadsbibliotheek van Nijmegen. 
Een boekenpanel van bibliotheekmedewer-
kers en boekverkopers bespreken bijzondere 
pareltjes uit de boekenwereld. 

Programmaoverzicht
Meer informatie over het programma is te vin-
den in de nieuwe inspiratiebrochure BiebZIN-
nig of het nieuwe BIEBblad voor de jeugd. 
Deze zijn gratis verkrijgbaar in de bibliotheek. 
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten 
en de kaartverkoop op www.obgz.nl/agenda. 

Tekst en foto: Bibliotheek Gelderland Zuid 
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Het is steeds mooier om Nijmegen vanuit het noorden binnen te rijden. De bovenste foto is gemaakt door Dave van Brenk. Op zondag 2 
augustus 18.00 uur jongstleden zit hij in de trein. Dit is zijn uitzicht. De onderste foto is van Arthur. Hij is op woensdag 6 augustus om 20.28 
uur op de Waalbrug. Het is nog zo warm dat tientallen mensen op het rivierstrand liggen en zitten.
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Elke dag publiceert Arthur foto’s uit Nijmegen en omstreken op Twitter onder de naam 
@ArthurSKM. Op verzoek van de redactie hieronder zijn favorieten uit het centrum.

M’n lievelingsplek in de stad? Boven in de Sint Stevenstoren. De hele stad ligt aan je voeten. Je kunt er uren 
naar kijken en het verveelt nooit. Deze foto is van 28 augustus 2019. De toren is gesloten geweest wegens 
corona, maar weer met een gids te bezoeken.
                  Tekst en foto’s: Arthur

Mariken voorzien van een bos gladiolen, op 26 juli. 
Het icoon van Nijmegen draagt een herinnering aan 
het andere icoon van de stad: de Vierdaagse die niet 
doorging. Ik maakte de foto met gemengde gevoelens.

FAVOrIete PLeKKen In Het Centrum



Onderzoek duurzame 
inzameling ‘swill’ 
In juli is in opdracht van het Huis voor 
de Binnenstad een haalbaarheidsonder-
zoek gestart naar de verduurzaming van 
de inzameling van swill, simpel gezegd 
de horecavariant van gft, in het centrum 
van Nijmegen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Nijmeegse bureaus 
Mobilyze en Lentekracht. Zij brengen de 
komende maanden in kaart waar kansen 
voor verbetering liggen.

Elke dag rijden tientallen busjes en vracht-
wagens door de binnenstad om goederen 
te bezorgen en afval af te voeren. Om de 
luchtkwaliteit, het verblijfsklimaat en de 
veiligheid in het centrum te verbeteren 
wordt steeds meer aangestuurd op duurza-
mer (minder uitstoot) en slimmer (minder 
voertuigen) goederenvervoer. Op basis van 
verkennende gesprekken met horecaonderne-
mers afvalverwerkers en gemeente Nijmegen 
is de afvalstroom swill naar voren gekomen 
als afvalstroom waarbij zowel in logistiek 
opzicht als op het gebied van duurzaamheid 
winst te behalen is. 

Tijdens het onderzoek wordt op basis van 
interviews en brainstormsessies met horeca-
ondernemers en afvalinzamelaars in de stad 
bepaald waar kansen en mogelijkheden tot 
verbetering van de swill-inzameling liggen. 
Daarnaast gaan de onderzoekers in gesprek 
met succesvolle initiatieven omtrent swill 
inzameling in andere Nederlandse steden.
Doel van het onderzoek is om te komen tot 
een voorstel tot een pilot voor duurzamere in-
zameling van swill dat aansluit bij de wensen 
van zowel de horecaondernemers in de stad 
als van de afvalinzamelaars.
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door 
bijdragen van gemeente Nijmegen en CAB 
en een subsidie van provincie Gelderland.

Ben jij (horeca)ondernemer of afvalinzame-
laar in het centrum van Nijmegen en wil je 
deelnemen aan het onderzoek? Neem dan 
contact op met binnenstadmanager Maarten 
Mulder via m.mulder@centrumnijmegen.nl.

Tekst en foto: Huis voor de Binnenstad
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Een op de vijf kinderen/jongeren in Ne-
derland groeit op bij ouders met psychi-
sche of verslavingsproblemen (KOpp/
KOV-kinderen). Voor deze kinderen is het 
fijn om te weten dat ze niet de enige zijn, 
dat ze erover mogen praten en dat ze daar 
wat ondersteuning bij krijgen. Vooral om 
te voorkomen dat deze kinderen en jonge-
ren zelf problemen ontwikkelen. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat KOPP-
kinderen twee tot drie keer zo’n grote kans 
hebben om zelf psychische problemen te 
ontwikkelen, en vijf keer vaker bij de jeugd-
GGZ in behandeling komen. Bij kinderen van 
ouders met een stemmings- of angststoornis, 
heeft zelfs 65 procent op 35-jarige leeftijd 
zelf een stemmings- of angststoornis.

Om dit te voorkomen is er veel onderzoek 
gedaan naar beschermende factoren. En 
daarom geven we in Nijmegen al jaren 
(bewezen effectieve) ondersteuningsgroepen 
voor deze kinderen van ouders met psychi-
sche en/of verslavingsproblemen. Binnenkort 
gaan er weer een aantal groepen starten en 
er zijn nog plekken vrij.

De groep voor kinderen (8 tot 12 jaar) start 
op woensdag 16 september 2020, van 15.30 
tot 17.00 uur. In deze doe-praatgroep heb-
ben we het spelenderwijs over gevoelens, 
leren de kinderen over wat de ziekte van 
papa/mama is en hoe ze hiermee om kun-
nen gaan. Deze groep lijkt al vol te zitten, 
maar wijs ouders er wel vast op, de volgende 
groep start in het voorjaar van 2021.

Swill

 De groep voor jongeren (13 tot 16 jaar) start 
op dinsdag 22 september 2020, van 15.30 
tot 17.00 uur. Deze groep heeft als belang-
rijkste doel om bij elkaar herkenning, begrip 
en steun te vinden, zodat ze zelf eventuele 
moeilijkheden de baas kunnen blijven.

De groep voor jongvolwassenen (17 tot 25 
jaar) start waarschijnlijk in het voorjaar van 
2021.

Daarnaast is er het doorlopende aanbod van 
de Ouder-baby-interventie (in samenwer-
king met GGD en Entrea). Voor ouders met 
psychische problemen en hun baby (0 tot 12 
maanden) is er individuele begeleiding mo-
gelijk. Hierbij werken we met video-opnames 
om ervoor te zorgen dat ouders beter contact 
krijgen met hun kind, zelfvertrouwen krijgen 
in hun ouderrol en zo de hechting goed op 
gang komt.

Begeleid of behandel jij volwassenen, die 
kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 25 jaar? 
Of heb jij een kind, jongere of jongvolwas-
sene in begeleiding/behandeling die hiervoor 
in aanmerking komt? Informeer ze dan over 
de groepen, geef ze een folder mee of meld 
ze aan. Er zijn geen kosten aan deelname 
verbonden. Beschikbaar voor inwoners van 
de regio Nijmegen (dus ook in de gemeenten 
Beuningen, Heumen, Wijchen, Berg en Dal 
en Lingewaard).

Een vraag of even overleggen? Bel of mail 
ons gerust. Kijk ook eens op www.koppkvo.nl 
om te zien wat je als professional nog meer 
kunt doen voor deze kinderen/jongeren.

Onze contactgegevens zijn: (026) 312 44 83, 
e-mail: info@indigogelderland.nl, Twitter: 
@indigo_prev_gld, internet: www.indigo.nl.

Tekst: Amanda van de Pol, Indigo Gelderland Preventie

 
 
 
INDIGO  
Indigo is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende ggz-
instellingen: Pro Persona (Gelderland), Altrecht (Utrecht), Emergis 
(Zeeland), GGZ Drenthe (Drenthe), GGZ Centraal (Veluwe), Parnassia 
Bavo Groep (Zuid- en Noord-Holland).  
Wij bieden kortdurende hulpverlening en preventieactiviteiten, direct, en 
als het kan, dichtbij. 
www.indigo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2019 

 

  
 

Als je ouder psychische  
of verslavingsproblemen 
heeft   
 
KOPP/KOV-GROEP VOOR 
JONGVOLWASSENEN (17-25 JAAR)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



29

pontonzwembaden in de Waal

  Zweminrichting
 
Een beetje ouderwets woord dat verwijst naar het eerste zwem-
bad dat Nijmegen rijk was vanaf 1878. Tegenwoordig maken 
we in de lentes en zomer nog steeds gebruik van de welhaast 
onbeperkte hoeveelheid verkoelend rivierwater op de stranden 
ter hoogte van Lent. Die strandjes krijgen de laatste jaren een 
uitgelezen verblijfsfunctie. Het zwembad toen bleek ook een 
doorslaand succes! Op een aantal pontons gebouwd waren de 
afmetingen nog niet zo groot: 11 bij 12 meter voor het Grote Bas-
sin en daarnaast nog een achttal badkamers en 45 kleedkamers. 
Er was een heuse badmeester tevens toezichthouder die voor 
25 cent les gaf in de zwemkunst. In 1891 werd een tweede bad 
aanbesteed en aan de eerste vastgemaakt. Vele jaren deden 
deze baden dienst aan de oostelijke Waalkade. Een gebied dat 
voornamelijk gericht was op wonen en werken aan de Waalkade 
zelf. Een kenmerkende dampkring van herbergen en tapperijen, 
touwslagers, zeilmakerijen en scheepsbenodigdheden tot zalm-
visserij toe. Uiteindelijk eiste de vervuiling van de rivier toch haar 
tol en werden elders in Nijmegen in de latere jaren 60 van de 
vorige eeuw echt grote zwembaden aanbesteed.
Aan de rivier-badcultuur leek voorlopig een einde gekomen. Dat 
doet niks af aan de sfeer van de oostelijke Waalkade. Langzaam 
keerde de verblijfsrecreatie terug, ook in de vorm van vele terras-
sen met mooie panoramische uitzichten en pleziervaart langszij 
de rivier door de aanleg van de Lindenberghaven. 
De geschiedenis in dit deel van Nijmegen is hoogst interessant: 
de Bastei, de Stratenmakerstoren en de Belvédère horen daar-
bij. De oostelijke Waalkade volgde daarbij de tijdgeest. In plaats 
van de dingen die er toen waren, komen er nu tijdgebonden 
activiteiten voor in de plaats. De Waalkade als dé plaats van eve-
nementen. Zoals bekend deze tijd nog in een aangepaste vorm. 
Binnenkort wordt daar overigens het tijdloze standbeeld van de 
kaaisjouwer aan toegevoegd, want zonder geschiedenis en de 
beschrijving ervan staan we echt met ‘lege handen’.
Binnen een aantal jaren zou er naar verluid weer een nieuw 
zwembad worden aanbesteed op een nieuwe locatie in Nijme-
gen. De geschiedenis herhaalt zich.

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk  

Ommetje in Nijmegen-Centrum

 
Ook dit jaar is er in het centrum van Nijmegen een Ommetje tijdens 
de Nacht van de Ommetjes op zaterdag 3 oktober 2020. Door het 
coronavirus doen we het wel anders dan voorgaande jaren: het wordt 
een Andersommetje. Deelname is gratis, maar aanmelden van te voren is 
noodzakelijk.

Om te voorkomen dat we met grote groepen mensen door nauwe steegjes 
lopen en niet voldoende afstand kunnen waarborgen, hebben we besloten om 
het publiek dit jaar op één plek te zetten. Van daaruit worden we vermaakt 
met verhalen, toneel en muziek. De stoelen staan ver genoeg uit elkaar om de 
anderhalve meter afstand te garanderen.
 
Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar we kunnen nu alvast 
verklappen dat Wim Bilo, enthousiast stadsgids en verzamelaar van alles wat 
met Nijmegen te maken heeft, een aantal mooie verhalen zal vertellen over de 
wederopbouw van het verwoeste centrum na de Tweede Wereldoorlog.
 
Het programma is in de buitenlucht en duurt zo’n anderhalf uur, aanvang 
20.00 uur. Kleed u dus warm aan en neem een paraplu mee als de 
weersomstandigheden daarom vragen.
 
In verband met het coronavirus is het dit jaar verplicht om u vooraf aan te 
melden als u deel wilt nemen aan het Andersommetje. U kunt u aanmelden 
door op het Ommetje Centrum te klikken bij het aanmeldformulier op de 
homepagina van onze website: www.nachtvandeommetjes.nl.
 
De locatie maken we een paar dagen van tevoren bekend aan iedereen die zich 
heeft opgegeven.
Uiteraard blijft u thuis als u of uw huisgenoten coronaverschijnselen vertonen in 
aanloop naar het ommetje.
 
We hopen u op 3 oktober te zien, er is plaats voor maximaal 75 personen, dus 
meld u tijdig aan! Deelname is kosteloos.
 
Met vriendelijke groeten,

Bert Lagerweij, Wim Bilo en Lucy Holl, organisatoren Ommetje Centrum 2020

Van puin naar parels



Collectanten dierenbescherming
In de week van 27 september tot en met 3 ok-
tober vindt de jaarlijkse collecte van de Die-
renbescherming plaats. Wilt u zich ook inzet-
ten voor de dieren en helpen als collectant in 
uw eigen wijk? Met een paar uurtjes van uw 
tijd zijn wij al heel blij! Aanmelden kan via 
https://www.dierenbescherming.nl/collecte.

Wat je zegt
Een inwoonster van Gelderland lanceerde 
haar vraag naar materiaal voor een bundel/
boekje via Gelderland Helpt. Soms komen 
uitdrukkingen of versprekingen voor, die 
een eigen leven leiden. Zo’n netwerkje weet 
meteen wat voor grapje bedoeld wordt, een 
buitenstaander niet. De Landelijke Bond van 
Platte Vrouwen is bijvoorbeeld een verspre-
king waarover je even moet nadenken. Hebt 
u, heb jij of hebben jullie ook zo’n alleen-
voor-ingewijden uitdrukking of aparte ver-
spreking, laat het weten via e-mail aan: 
trudybronger@live.nl.

Voorverkoop
Het boek Het ‘onbewogen’ leven van 
een moeilijk opvoedbare jongen van 
zwerver Marco Luyer is uitverkocht en 
Marco is op zoek naar financiering van 
de tweede druk. Hiervoor is minimaal 
€ 350,- nodig. U kunt dit mogelijk 
maken door nu reeds het boek aan te 
schaffen. Indien u minimaal € 25,- do-
neert en indien het streefbedrag wordt 
gehaald, ontvangt u dit onthullend en 
zeer lezenswaardig boek. 

Voor uw donatie ga naar de website 
van Place to Belong https://www.pla-
cetobelong.nl/doe-mee/voorverkoop-
boek/ en stort uw bedrag onder ver-
melding van ‘Boek Marco’. Zodra het 
streefbedrag gehaald is, ontvangt u 
uw exemplaar. Indien het streefbedrag 
vóór 1 januari 2021 niet wordt gehaald, 
wordt uw donatie geretourneerd.
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https://www.placetobelong.nl/2020/08/20/voorverkoop-het-onbewogen-leven-van-een-moeilijk-opvoedbare-jongen/


31

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

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

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

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

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

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

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

Mr. Jack’s

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

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

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

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

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

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

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

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

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

Stationsplein 26 | 6512 AB Nijmegen
T (024) 350 34 66
www.schoolscoolnijmegen.nl
info@schoolscoolnijmegen.nl

Ben jij de mentor 
die we zoeken?

muziquest
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HET DUKENBURGPAD
14 kilometer wandelen
www.dedukenburger.nl/bladeren-1
Magazine nr. 2020-5 blz. 23-26
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