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Unico is de artiestennaam van Nico. Daar 
zit het woordje uniek in en dat klopt ook. 
Nico is in zijn werk en persoon uniek. Enig 
in zijn manier van schilderen. 

Ik kijk nu even alleen naar het werk. Religieu-
ze kunst (kunst met een religieus thema) komt 
veel voor bij de bezoekers van het Kruispunt, 
al moet je niet te veel discussiëren over wat 
religie is en wat het betekent voor je mens-
zijn want dan lopen de meningen sterk uiteen. 
Het lijkt wel de gewone wereld! Maar religie 
zegt dingen over de zin van je leven, over je 
emoties en drijfveren, over goed en kwaad. 
En mensen die veel hebben meegemaakt in 
het leven denken veel over die dingen na. Dat 
zie je vaak terug op schilderijen en tekenin-
gen. Dit is een schilderij over de Apocalyps, 
het laatste bijbelboek, dat gaat over de open-
baring van dat wat we verwachten: de verlos-
sing, het einde van de wereld. Nico schildert 
passages daaruit: dit gaat over de vier ruiters 
van de Apocalyps, hoofdstuk 6. De vier ruiters 
worden aangekondigd door bazuinen en ver-
tegenwoordigen gebeurtenissen in de eindtijd. 

Nu, in tijden van corona, zijn veel mensen 
daar mee bezig. Nico al in 2006. Kleurig en 
indringend.

Tekst: Jack Fila     Schilderij: Unico, Apocalyps

Kunst in Het Kruispunt
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (9)
Lange Hezelstraat 43A, Ton Jetten, La Belle Epoque

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 Ton Jetten, Lange Hezelstraat 43A.Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

Foto 1. La Belle Epoque                Foto 2. 1975

‘Geheime gangen onder de straat door, die 
kelders met elkaar verbinden, dat is me nogal 
wat’, zei Erik tegen het blonde meisje met 
de paardenstaart dat zojuist zijn antiekwinkel 
was binnengekomen. Hij schatte haar begin 
twintig, een sportieve, Hollandse meid, pittig. 
Een studente. Sympathiek. 

‘En uw kelder?’, vroeg Marieke. ‘Hebt u die 
al eens onderzocht?’

Dit zijn de eerste regels uit het verhaal Het 
Glinsterkind van de hand van Ton Jetten, 
eigenaar van de in 2018 gestopte antiek- en 
kledingwinkel La Belle Epoque, op nummer 

43A in de Lange Hezelstraat (foto’s 1 en 2).

‘Een grotendeels gefantaseerd verhaal met 
waargebeurde historische elementen’, aldus 
Ton, die met dit korte verhaal de derde prijs 
won in de Nijmeegse literatuurwedstrijd. 
‘Met dit verhaal probeerde ik de legende 
van het van kelder naar kelder lopen nieuw 
leven in te blazen. Onze kelder was overigens 
vroeger wel verbonden met de kelder onder 
nummer 41.’ 

Kelders die met elkaar verbonden zijn en 
helemaal door zouden lopen tot aan de St. 
Stevenskerk. Voor vele (oud-)bewoners 

van de panden die we bezochten is er geen 
twijfel mogelijk, voor anderen is het een 
legende. Voor ondergetekende was dat ook 
de reden om zes jaar geleden aan te sluiten 
bij een werkgroep die door de gemeente werd 
ingesteld om de Lange Hezelstraat onder de 
aandacht te brengen. De kelders in Arnhem 
kwamen voorbij, die (nu) wel met elkaar in 
verbinding staan. Als dat ook eens mogelijk 
zou zijn in Nijmegen. 

De winkel
Terug naar de winkel van Ton Jetten en Mar-
lies Fuchs. Zij kochten het hele pand in 1985 
van een antiquair die zijn winkel de naam 
Den Ouden Herberg had gegeven. Lange 
Hezelstraat nummer 43 en 43A. De boven-
woning droeg het nummer 43 en had twee 
appartementen. Nummer 43A stond voor de 
winkel met een woonhuis erachter. 
‘We kochten het pand voor de winkel en de 
appartementen. Dat er een middeleeuwse kel-
der onder de winkel zat, realiseerden we ons 
pas veel later. In de winkel zat een luik, maar 
we waren nog nooit in de kelder geweest’, 
aldus Ton. ‘Dat luik heb ik opengemaakt. 
Via een wankele ladder kwam je in een oude, 
vieze kelder zonder licht. Wat we er één 
keer gedaan hebben is een verjaardagsfeest-
je gegeven voor onze 7-jarige dochter. Een 
spookfeestje. Supergriezelig’, vertelt Ton met 
enige huiver in zijn stem.  
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Op de bovenverdieping woonde het echtpaar 
Homoet. Deze mensen woonden er al zestig 
jaar. Voor 135 gulden in de maand. Ik kreeg 
een rondleiding. De eerste verdieping stond 
helemaal vol. Je kon er nauwelijks staan of 
zitten. Op de tweede verdieping woonde de 
dochter van de toenmalige eigenaar, met een 
hond en een kat. 
‘Waar is dan hier de wc, waar de douche?’, 
vroeg Ton zich af. ‘En waar de lichtknop?’ 

Op alle vragen kwam een antwoord. De wc 
was buiten. Men waste zich in een teil in de 
keuken en de maan verving de lichtknop. 
Toen Ton voorstelde om de boel te verbou-
wen, vond dat geen genade bij het echtpaar 
Homoet. 

‘Doe geen moeite, wij maken hier onze kist 
wel vol’, was hun antwoord. En ze heeft 
woord gehouden, kort erop is mevrouw 
Homoet overleden. Meneer Homoet vertrok 
naar een bejaardenhuis. De verdieping bleef 
redelijk vol achter.

De familie Homoet
Mijnheer en mevrouw Homoet hadden geen 
kinderen en de enige nicht wilde hun spullen 
niet hebben. Toen Ton met het ruimen begon, 
trof hij een flinke janboel aan. Misschien dat 
nicht-lief vermoedde dat oom en tante een 
aardig zakcentje hadden gespaard en dat zij 
nog eens had rondgekeken in het apparte-
ment. 
 

‘Op de slaapkamer kon de deur een klein 
stukje open vanwege de rommel. Daar stond 
een matras en uit die matras viel een vergulde 
aansteker. Heel bijzonder, dat zo’n ding uit 
een matras komt vallen’ (foto 3). 

Ton haalde de kamers boven leeg en bracht 
de spulletjes, inclusief matras, naar de stort.

‘Drie dagen later bedacht ik me dat die scheur 
op handhoogte zat en vermoedde ik dat ik het 
familiekapitaal met matras en al heb wegge-
gooid. Met uitzondering van die aansteker.’ 

Meneer Homoet was een KNIL-soldaat. Hij 
had een metalen kist waar alle spullen voor 
een soldaat inzaten. Die kist heeft Ton wel 
bewaard. Ook de hoornen, vliegende vissen 
die mijnheer Homoet in zijn KNIL-tijd uit 
Indië had meegebracht.

‘Toen de kamers leeg waren, hebben we alles 
verbouwd. Eerst verhuurd, daarna jarenlang 
B&B. Twee identieke appartementen met een 
woonkamer aan de voorkant, daarachter een 
slaapkamer en een keuken ernaast. En een 
wc? ‘Ja, een wc op het balkon, met licht!’, 
aldus Ton Jetten. Over de periode dat er een 
B&B in gevestigd was schreef Ton recent een 
boek: Bed & Breakfast runnen, makkie toch?

Historie
Al bij mijn eerste kennismaking met Ton 
Jetten, jaren geleden, merkte ik op dat hij 
altijd met veel lof sprak over Willem Alfrink, 

de overbuurman met liefde voor de geschie-
denis van de oudste winkelstraat. ‘Willem 
heeft mij de liefde voor de historie van de 
straat bijgebracht’, zegt Ton. ‘Willem is in 
de kelder geweest, via het bewuste luikje, en 
zei: “Ton, je moet iets met die kelder doen.” 
Dat heb ik gedaan. Er is een trap gekomen. 
Eenmaal beneden wees Willem op de kleine 
IJsselsteentjes en constateerde: “Dit is veel 
ouder dan negentiende-eeuws. Dit is een mid-
deleeuwse kelder.” De stadsarcheoloog die ik 
erbij haalde, was ook helemaal enthousiast.’ 

Toen Ton bij de gemeente aanklopte voor 
subsidie ter herstel van een middeleeuwse 
kelder ving hij echter bot. Daar zeiden ze: 
‘Mijnheer Jetten, wij subsidiëren niets bene-
den het maaiveld.’ 

De medewerking van de gemeente was 
toentertijd toch al niet heel groot. Toen de 
oude gresbuizen uit 1904 begonnen te lekken, 
stelde Ton de gemeente voor ze te behouden 
en naast het pand een nieuwe riolering aan te 
leggen (foto 4). Het antwoord was: ‘Sla maar 
kapot en leg er maar pvc neer.’ Gelukkig 
heeft Ton dat niet gedaan.

Ton vervolgt: ‘In het boekwerk van Willy 
Niessen De bewoningsgeschiedenis van de 
Lange Hezelstraat’ *) las ik dat in het pand 
rond 1600 een goudsmid heeft gezeten.’ 

Met die wetenschap in gedachten ging bij 
schrijver Ton Jetten de fantasie met hem 
aan de haal. Hij bedacht dat onder de kleine 

Ton Jetten tijdens het interview met aansteker

Foto 4. De gresbuizen uit 1904 en de kolenschuif
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Foto 5. De (Spaanse) Romeinse waterleiding

zwarte steen in de kelder de Gouden Engel 
begraven ligt. De realiteit vertelde dat de 
eerder genoemde IJsselsteentjes onder de trap 
wat waren ingeklonken als gevolg van een 
waterput die daar gezeten heeft. Een zwarte 
tegel dekte het gat af. In zijn verhaal Het 
Glinsterkind doen nog andere grote, zware 
stenen mee. Die stenen liggen aan de voor-
kant in de kelder. Zo groot als een tafelblad. 
Op die stenen in de kelder kwamen de bier-
vaten met een plof terecht als ze naar binnen 
werden ‘gerold’. 

Over de goudsmid in de zestiende eeuw 
schrijft Willy Niessen: ‘De goudsmid Otto 
Hendriks Valckenburg en zijn vrouw De-
lia bezaten het huidige Lange Hezelstraat 
43, omstreeks 1550-1560. Zij hadden vier 
kinderen. Delia overleed en Otto hertrouwde 

in 1558. Om de erfenis van zijn overleden 
vrouw voor de kinderen veilig te stellen, 
stelde hij zijn huis aan de Lange Hezelstraat 
als waarborg. Het perceel werd omschre-
ven als een huis met plaatsje en een halve 
put’.*) 

Vondsten
Behalve ‘voer’ voor zijn boeken, wilde 
Ton met zijn authentieke keldertje ook de 
geschiedenis laten zien. Stelde vondsten 
tentoon. Hij vond er veel kapperspotjes, niet 
bijzonder waardevol, wel authentiek. 

Ook bij een stukje Romeinse waterleiding 
hoort een verhaal. Het is een waterleiding 
zoals de Romeinen die gebruikten. Echter, 
deze waterleiding komt uit Spanje. Stukken 

van een meter, aardewerk, binnenkant gegla-
zuurd. 

‘Een klant in de kelder heeft hem helaas laten 
vallen, vandaar deze twee stukken’, aldus Ton 
(foto 5). Ook kwam hij een loden stijgleiding 
tegen. Van Willem Alfrink leerde Ton dat de 
Lange Hezelstraat één van de eerste straten was 
waar stromend water in gasthuizen voorkwam. 
Het water werd door loden leidingen vanuit de 
putten omhoog gepompt. De kelder van 43A 
kende ook zo’n waterput.

De kelder
In de 35 jaar dat Ton en Marlies het pand 
in bezit hadden, is de kelder drie keer flink 
verbouwd. Nadat de trap was geplaatst, werd 
het antiek dat in de winkel verkocht werd in de 
kelder opgeslagen. 

Te vochtig. Een zware klus volgde. Met een 
stalen bezem werd de kelder schoon geschrobd 
en geïmpregneerd. ‘Toen we vervolgens ook 
kleding gingen verkopen (foto 6), moest het 
100 procent droog zijn en kwam er een ont-
vochtigingsinstallatie. Het systeem voert de 
vochtige lucht via grote buizen uit de kelder en 
trekt lucht van buitenaf de kelder in.’

Verder in de kelder twee gotische kaarsnissen 
(foto 7) aan de straatkant uit de periode rond 
1600, de tijd dat de goudsmid hier zat.

De oudste kaarsnis in de kelder, een romaanse, 
dateert van 1400-1500 (foto 8). Kaarsnissen 
werden vroeger gebruikt om de kaarsen, waar-
mee je de kelder inging, in te zetten. 

Als één van de weinige kelders in de straat 
laat deze kelder heel mooi de aanpassingen 
door de eeuwen heen zien. Aan het steeds weer 
ophogen van het straatniveau, aan de hand van 
de meerdere stenen trappetjes (foto 9).

Foto 6. De kelder als onderdeel van de winkel  Foto 7. Twee gotische kaarsnissen
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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.

Het hele pand wordt, na het vertrek van Ton 
Jetten, gehuurd door B&B-eigenaar Roy 
Knijf. Ook even aanwezig bij dit gesprek, 
probeert Ton hem te stimuleren het keldertje 
weer open te stellen, met als sterk punt dat de 
B&B-gasten hier een kijkje kunnen nemen. 
De reactie van Roy, met een knipoog: ‘Je 
kunt er ook een hotelkamer van maken…’

Het Glinsterkind, 
verhaal van Ton Jetten 
Bij het eerste artikel van de serie Hezelstraat 
in Verhalen waren we te gast bij de familie 
De Wit, de kaashandel op nummer 11. Daar 
troffen we zoutbakken aan om de eieren te 
bewaren. Ook in de kelder van nummer 43A 
trof Ton dus zoutbakken aan. Evenals in de 
kelder van de buren op nummer 41, bereik-
baar vanuit Tons kelder. Zijn niet aflatende 
fantasie laat de hoofdpersoon dan ook via de 
zoutbakken het pand van de buren binnen-
gaan.

De waterput, die is afgedekt door de IJssel-
steentjes, is gedempt. Wat nog wel zichtbaar 
is, zijn de twee sleuven, één rechts en één 
links. In die sleuven werd een plank gescho-
ven. Daar ging dan de aker, de putemmer, 
door naar beneden. 
Naast pand 43A bevindt zich een gasje, een 
smal straatje. In dat gasje werden vroeger 
de kolen in een opening, een kolenschuif, 
gegooid. Via een schuin aflopende opening 
kwamen die kolen in de kelder terecht. In de 
kelder is de spleet met de opening naar boven 
te zien (foto 4).

Het gasje
Gasse, Duits voor gang, steeg, smal straatje. 
Nijmegen ligt tegen Duitsland aan. Nijme-

gen kent als enige stad in Nederland gasjes. 
Straatnamen in Nijmegen eindigden vroeger 
veelal op -gas. Nog zijn er in Nijmegen stra-
ten, maar vooral steegjes, die deze uitgang 
hebben: Papengas, Ottengas, Vlaamsegas.

Als bewoners van een straat niet blij wa-
ren met de benaming -gas - omdat ze hem 
minderwaardig vonden én ze hadden invloed 
op het bestuur - dan werd de naam omgezet 
in -straat. Als voorbeeld: Begijnengas werd 
Begijnenstraat.
 
Steeg is dus één van de vertalingen. Van 
een steegje, een gasje, was en is er sprake 
tussen 43A en 47 (foto 10). Het is niet het 
enige gasje in de Lange Hezelstraat. Er zijn 
er meerdere, aan het oog onttrokken door een 

heuse voordeur met een bovenlicht, met een 
ornament in de vorm van een levensboom.

Het steegje tussen 43A en 47 was er ook in 
1600. In een overdrachtsakte uit 1612, van ei-
genaren van huizen aan de Hessenberg en aan 
de Lange Hezelstraat 43 en 47 waren diverse 
bepalingen opgenomen, waaronder het recht 
van overpad van het gangetje voor de nieuwe 
eigenaar vanaf de Hessenberg naar de Hezel-
straat. Ooit, toen dit gangetje nog een open 
doorgang was van de Lange Hezelstraat naar 
de Hessenberg, heette het Meijster Hanrick 
die Schoolmeijstersgas (1579).

Later hebben de panden aan elkaar vast geze-
ten middels een trap die naar het bovenhuis 
van 45 leidde. En plotseling, enkele jaren 
geleden, stonden beide panden weer los van 
elkaar. De trap naar het bovenhuis was ver-
dwenen. De muren van beide panden waren 
afgesmeerd en de bouwsporen, die tot dan toe 
te zien waren geweest, waren verdwenen.

Ach ja, kleine dingen hou je toch is de onder-
titel van Tons B&B-boek met 25 verhalen die 
zich veelal hebben afgespeeld in de Lange 
Hezelstraat.

*) Bron: Willy Niessen, Nijmegen, de bewo-
ningsgeschiedenis van de Lange Hezelstraat.

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Ton Jetten, Stichting Stadsherstel Nijmegen en 
Ed Nieuwenhuis

Foto 8. Romaanse kaarsnis           Foto 9. Trappen die leiden naar het steeds hogere straatniveau 

Foto 10. Ton in het inmiddels afgesmeerde 
gasje, nummer 45
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‘Niet vóór mensen denken, maar mét mensen.’ Dat is het motto van Petra Molenaar, de 
nieuwe wethouder van werk, inkomen en armoedebestrijding. Ze is de opvolgster van 
Renske Helmer-Englebert, die op 1 september aftrad vanwege problemen met haar ge-
zondheid. Tijd voor een kennismaking.

Petra Molenaar (37) is geboren en getogen 
in Zetten. Ze kwam naar Nijmegen om te 
studeren en is hier nooit meer weggegaan. 
Samen met haar man en twee kinderen woont 
ze in Wolfskuil. Sinds haar achttiende is ze 
lid van de SP.

‘Ik studeerde politicologie’, vertelt Molenaar. 
‘Ik was actief bij een studievereniging en in 
de Universitaire Studentenraad. Na de uni-
versiteit werd ik leraar maatschappijleer. Ik 
vind het leuk om met jongeren te werken en 
maatschappelijke thema’s te bespreken. Dat 
ging mooi samen.’

Ze werd actief in de SP. Ze zat in het afde-
lingsbestuur en was een jaar voorzitter. In 
2014 kwam ze in de gemeenteraad. ‘Ik was 
woordvoerder onderwijs, cultuur, wijken en 
openbare ruimte’, vervolgt ze. ‘Ik wilde het 
plezier van mensen groter maken, ook door 
kleine dingen te bereiken. Daarna deed ik 
zorg en welzijn. Ik zette in op huishoudelijke 
hulp.’

Niet roepen maar doen
‘Als je iets vindt kun je hard roepen, maar 
je kunt ook wat doen. Ik ben van het laatste. 
Ik heb energie om veel dingen te doen. Ik 
werkte op twee scholen en was tegelijkertijd 
raadslid. Ik vind het hartstikke leuk om de 
deuren langs te gaan. Mijn man is groenlink-
ser. Op inhoud zijn we het vaak eens, maar 
de stijl van onze partijen is wel anders. Bij 
GroenLinks is het meer discussiëren.’

Molenaar heeft in heel Nijmegen mensen 
gesproken. Binnen de SP onderhoudt ze het 
contact met leden in Dukenburg, zodat de 
SP-folders daar verspreid worden. Als dat 
niet lukt, gaat ze zelf op pad. Wat valt haar 
op?
‘In Dukenburg komen mensen naar buiten. 
Dukenburgers zijn trots op hun stadsdeel. 
Ze zoeken elkaar op en helpen. Zeker nu in 
coronatijd zie je daar veel solidariteit, sociale 
cohesie en mooie initiatieven ontstaan. Zo 
heeft elke wijk zijn eigen identiteit. Als ik 
bijvoorbeeld naar mijn eigen wijk kijk, de 
Wolfskuil, dan valt me op hoe gemengd de 
wijk is. Er zijn veel nieuwe mensen komen 
wonen, maar je treft ze net zo makkelijk als 
de echte kuulers, bijvoorbeeld in het wijkcen-
trum of bij de brede school.’

Wethouder zijn
Hoe bevalt het om wethouder te zijn? 
‘Het is een hele mooie functie. Ik heb geen 

Wethouder Petra Molenaar

‘Ik zet me in voor mensen 
die het extra lastig hebben’
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Qader Shafiq

Groen leeft
Dat groen verbindt, heb ik weer ervaren. 
Het plantsoen voor ons huis is sinds een 
aantal jaren een beetje verwaarloosd. In de 
grote storm van vorig jaar zijn uiteindelijk 
ook de laatste struiken en bomen ten onder 
gegaan, waaronder de grote esdoorn in 
onze tuin. De boom die een paar meter 
van onze woning stond, is gelukkig net niet 
op ons huis gevallen, waar op dat moment 
mijn vrouw en huisgenoot teckel-Jazz 
aanwezig waren. Op het vernielen van 
het tuinhuis en het puntje van het dak van 
de buren aan de linkerzijde na, bleef de 
schade beperkt.
De paniek en de kosten-batenanalyse 
richtten zich op het welzijn alsook op de ei-
gendommen van de mens. Wat het omval-
len van bomen en struiken in het dierenrijk 
veroorzaakt, realiseerde ik me pas later, 
want er waren immers meer genestelde 
levens verwoest. De schreeuwende me-
rels, vinken en eksters en de stilzwijgende 
houtduiven rouwden om de dood van een 
grote boom, hun thuis en toevluchtsoord. 
Ik rouwde dagen om die ene kleine kerst-
boom, waarop de inmiddels ontheemde 
buurman roodborst telkens zong. Dat 
boompje was mijn trots en gaf mij het ge-
voel nuttig te zijn op aarde. Na de allereer-
ste Oud en Nieuw die wij in ons allereerste 
eigen huis in Dukenburg hadden doorge-
bracht, was dat boompje door de voorma-
lige buren op straat gegooid. Ik wilde de 
boom een nieuw leven geven en plantte 
hem in de wildernis, zoals het plantsoen 
voor ons huis weleens omschreven wordt. 
Nadat de gemeente ervoor zorgde dat de 

in stukjes gezaagde boom en al het snoei-
afval weg waren, begon het plantsoen op 
een door de mens verlaten rampgebied 
met puinresten te lijken.  
Toen kwam het moment dat onze oudere 
en wijze buurman Willem ons bij elkaar 
riep. Ik genoot van de buurtvergaderingen 
waarin de fantasieën de vrije loop kregen. 
De discussies over wel of geen bankje, 
nog meer tegels in onze voortuin en het 
‘we moeten er wel van kunnen eten’, 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooi 
participatieproject. De schets van buurman 
Leon zorgde voor ambtelijk enthousias-
me. Zij beloofden ons dan ook te komen 
helpen bij het verwezenlijken van onze 
gemeenschappelijke tuin. 
De tijd verstreek… Een heel najaar, voor-
jaar en zomer hebben wij gewacht. In de 
stille maanden tijdens de lockdown kon ik 
het beeld van de besneeuwde kerstboom 
die er stond niet uit mijn hoofd zetten.  
Buurman Willem riep ons weer bijeen. De 
vergadering, waar ik helaas niet bij aan-
wezig was, heeft het participatiecontract 
bestudeerd. Er is uiteindelijk een verlang-
lijst samengesteld. Inmiddels is het puin 
weggebracht en is de grond geëgaliseerd. 
Het bezoek van vele vogels voorspelt het 
nieuwe leven in ons buurtje. Een klei-
ne voor- en achtertuin van mensen met 
diverse achtergronden, die straks omringd 
worden door een kweepeerboom, een 
vijgenboom, bessenstruiken en vele mooie 
bloemen. Zo zie je maar hoe groen voor 
verbinding en harmonie kan zorgen. 

Fijne feestdagen! 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom

moment spijt gehad. Ik ben met open armen 
ontvangen. De mensen om me heen helpen 
me. Ze zijn hartelijk. Ik heb geen drie banen 
meer, maar één. Ik ben nu 24/7 wethouder. 
Renske zei tegen me: “Blijf jezelf.” Dat is 
een mooie tip waar ik me graag aan houd.’

Wat kunnen we verwachten?
‘Ik ga me inzetten voor mensen die het extra 
lastig hebben, zeker in deze coronatijd. Ik wil 
mensen een steuntje in de rug geven. Voor de 
arbeidsmarkt werken we samen met de regio. 
Omscholing of bijscholing van jongeren, 
waardoor ze werk kunnen krijgen. Stages 
aanbieden waardoor ze ervaring opdoen. Dat 
doet de gemeente niet alleen, maar samen met 
werkgevers, werknemers en onderwijs. 
Er zijn veel zzp’ers. Die blijven niet bij de 
pakken neerzitten. Velen hebben Tozo aan-
gevraagd. (Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers - red.) Ze zitten nu 
in ons systeem. Die gaan we benaderen. We 
moeten ook oog hebben voor mensen die al 
lang een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Er moet één loket zijn waar mensen naartoe 
kunnen.’

Schaamte en trots
‘Renske sprak zelf met deze mensen. Ik wil 
dat ook graag doen, maar dat kan nu niet 
door corona. Dat maakt mijn werk lastiger. 
Maar corona maakt zaken ook concreter. We 
kunnen bijvoorbeeld niet meer naar het terras. 
Maar er zijn mensen die dat nóóit kunnen. 
Die geen kinderfeestjes kunnen geven. 
Kinderen die niet meekunnen op schoolreis. 
Daar is wel een regeling voor, maar mensen 
schamen zich. Ze zijn trots, hebben stress. 
Armoede komt in de hele stad voor. Voor 
kinderarmoede is er de stichting Leergeld. 
Die heeft een goed bereik en biedt allerlei 
voorzieningen.’

Sociale stad
‘We zijn een sociale stad. Dat blijkt ook 
uit de analyses. We hebben een uitgebreid 
aanbod aan minimaregelingen. Maar nog lang 
niet iedereen die daar recht op heeft maakt er 
gebruik van. Die moeten we de weg wijzen. 
Dat doen we bijvoorbeeld met de Geldzor-
gencampagne. Er zijn allerlei steunregelin-
gen. Als je die allemaal zou gebruiken kun je 
op een redelijk inkomen komen. Daarnaast 
moeten mensen het weten te vinden. Je moet 
het zelf makkelijk kunnen invullen.’

Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom
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Kronenburgerpark

De hinde en de herfst
De hinde op de foto lijkt te doen, waar wij 
mensen het afgelopen jaar toe zijn aangezet: 
reflectie op de wereld, op leven en dood.
Alleen doet zij dat niet. Genoeglijk ligt ze 
in het zonnetje tussen de kniesperende 
herfstbladeren. En dat is het.
Zo werd ook ons aller leven steeds kleiner. 
Maar wellicht spoorde dit aan tot diepere 
gedachtes. Over het steeds maar verder 
willen reiken naar het bijna onbereikbare. 
Terwijl veel schoons zo dichtbij is. Zoals deze 
hinde tussen de herfstbladeren.
Zo kwamen dit jaar veel bezoekers, 

thuiswerkende jonge ouders, wandelende 
ouderen, studenten om te genieten van het 
Kronenburgerpark en van de dieren. 
De waarde van het park steeg in het gevoel 
van deze wandelaars, nu bleek hoe dichtbij 
ontspanning te vinden is.  
Wij, de vrijwilligers van de Stichting Vrienden 
Kronenburgerpark, deden uiteraard weer 
onze uiterste best om hieraan mee te werken.
En u, lezers van Mariken en parkbezoekers, 
doneerde weer ruimhartig, zodat wij ons werk 
met plezier kunnen blijven doen.
Dank hiervoor.

En met Tonke Dragt sluiten we af:

Er zijn meer werelden dan deze
en veel ervan zijn heel dichtbij
al zijn ze ver van hier.
Je kunt een nieuwe wereld vinden
aan de andere kant van iedere deur.
Er zijn ontelbare deuren
en allemaal hebben ze een andere kant.

Een gezond 2021 gewenst!

Tekst: Joke van Onna     Foto: Birgit Armsdorfer



11

Een aantal weken geleden liep Mariken bij toeval in de Lange Hezel-
straat Sjek Floor tegen het lijf. ‘Ik ken jou wel’, riep hij vrolijk. ‘Jij bent 
net zo gek als mij.’ Leuke binnenkomer, maar na wat vrolijk gebabbel 
vertelt Sjek dat hij zijn winkel weer gaat openen en dus is dit voor Mari-
ken de aanleiding om er een artikel aan te wijden met de slogan Good 
old Sjek comes back.

De oplettende voorbijganger kan op zijn winkelruit in alle talen lezen 
dat hij weer begint en dat hij personeel zoekt. Van oudsher was Sjek er 
dol op om allerhande nieuwtjes op zijn winkelruit te plakken. Bij voor-
keur hoe zijn eigen Spaanse Iberico varkentjes een goed leven hadden 
in Eerbeek en waar hij zijn superblije kippetjes betrok. Sjek zegt: ‘Die 
winkelruit is leuk om te lezen, net als vroeger de Gelderlander in de 
Hezelstraat.’ Zelf deed hij dat als jochie op de Drift in Utrecht, maar dan 
voor het Utrechts Nieuwsblad.

Personeel
Sjek is dus op de eerste plaats naarstig op zoek naar personeel en 
mocht van de dame van de receptie van het Stedelijk Gymnasium een 
A4’tje ophangen om personeel te werven. Er hebben altijd heel veel 

leerlingen van deze school bij hem als parttimer gewerkt. Sjek heeft 
aan die tijd buitengewoon plezierige herinneringen, maar natuurlijk 
zijn andere sollicitanten ook van harte welkom. De werktijden zullen 
zodanig zijn dat bij de opening van de winkel de toonbank 100 procent 
gevuld zal zijn. Dat betekent dat overdag en in de loop van de avond 
de voorraad voor de toonbank aangevuld zal moeten worden.

Koning klant
In 2015 is Sjek met pensioen gegaan. Maar nu is de krasse zeventiger 
weer fris en fruitig om de slagerij/voedingswinkel nieuw leven in te 
blazen. De winkel op de Lange Hezelstraat 90A is daar gevestigd sinds 
1979. Zo’n beetje als eerste slager met vlees-niet-uit-de-bio-industrie 
startte Sjek daar. Hij begon toen met vlees, eieren en melk, maar ook 
met de producten van de Biologische Groothandel Aquarius. Aquarius 
verkocht graansoorten, zeg maar plantaardige eiwitten. Bij de herope-
ning eind dit jaar zal er naast vlees ook een assortiment komen met 
salades, maaltijdsalades, met vlees, maar ook vegetarisch en vega-
nistisch. De klant zal koning zijn met een grote K. Sjek heeft altijd het 
grote voordeel gehad dat hij boer én slager is en dus precies weet wat 
voor vlees hij in de kuip heeft en dat proeft de klant.

Zelfbediening
Heel lang geleden, in 1974, mocht Sjek van zijn toenmalige werkge-
ver Albert Heijn, in het kader van zijn opleiding bij dit bedrijf, colleges 
volgen aan de Wageningen Universiteit bij de leerkrachten Houtvast 
en Van Staveren. Philip Kotler, Principles of Marketing, maar vooral 
Ralph Nader hebben hem in zijn denken veel gebracht. Dus heeft Sjek 
weer voldoende inspiratie uit het verleden en heden opgedaan. Sjek 
is back on the track. De slagerij wordt volledig zelfbediening. Er is een 
volautomatische verpakkingsmachine gekocht die nieuwsgierige lezers 
nu al kunnen zien met een filmpje op internet. Zie www.2dehandsrvs.nl, 
bladzijde 5, tweede rij links, Automatic Elixa Plus, automatic wrapper. 
Naast deze machine staat een weegschaal die etiketten bedrukt met 
een barcode. Bij de kassa wordt de barcode uitgelezen. In deze tijd van 
corona wordt de winkel natuurlijk coronaproof ingericht. De richtlijnen 
van de regering worden gevolgd. Dat betekent ook anderhalve meter 
afstand houden. ‘Dat is wel een uitdaging’, zegt hij. ‘Eén klant naar 
binnen en vlot doorstromen. De klanten zullen dan ook goed moeten 
weten wat ze willen hebben. Op onze website zullen ze een keuze kun-
nen maken van de producten die wij in de koelvitrine zullen hebben. Er 
wordt gewerkt met het AH-To-Go-model. Dit betekent dat mensen niet 
kunnen bestellen via internet. Wel zal er een 48-uursservice gehanteerd 
worden voor speciale bestellingen. Dit gaat wel via internet. Bij het bin-
nenkomen van de slagerij staan mandjes. Mensen kunnen die met hun 
aankopen vullen. Aan het eind van de toonbank kan betaald worden. 
Daar is een kassa waar een kassamedewerker/-ster de producten scant 
en waar met pin of contant afgerekend kan worden.

Tijden
De openingstijden van de slagerij zullen waarschijnlijk door de week 
van 8 uur tot 18 uur zijn en op zondag van 11 uur tot 17 uur. Veel 
mensen zullen verheugd zijn dat de oude vertrouwde winkel weer open 
gaat. Sjek en de mensen die de winkel gaan runnen doen hun best om 
z.s.m. open te gaan. Houd het dus in de gaten. Mocht je er willen wer-
ken, neem dan contact op met floorsjek@gmail.com of app naar 
06 51 20 81 69 Sjek Floor.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: William Moore

Good old Sjek 
comes back

Sjek Floor
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Na anderhalf jaar wordt het tijd dat we de in 
het voorjaar 2019 gestarte ondernemer Roel 
Wagenaar van Holy Sweets in de Houtstraat 
flink in het zonnetje zetten. De inmiddels 30-ja-
rige Roel bouwt stevig aan zijn bedrijf, waarin 
vakmanschap is meesterschap de boventoon 
voert. Als Mariken met fotograaf Gerie binnen-
stappen op afspraak, is de meester druk, zeer 
druk, in de weer met liniaal en snijapparatuur. 
Dit is patisserie met een grote P. Het interview 
gaat tussen de bedrijven door, want de kunst-
werkjes die Roel maakt, vereisen aandacht en 
tijd. Je doet het niet zomaar even en het vak 
van patissier leren doe je ook door te doen.

Patisserie
Roel, gehuwd en vader van twee prachtige 
zonen en een derde telg onderweg, is jaren 
werkzaam geweest als kok bij verschillende 
toprestaurants in Nijmegen, alwaar zijn inte-
resse gewekt werd in de patisserie. Gaandeweg 
zijn kokscarrière merkte hij dat daar zijn hart 
lag. Mooie dingen maken, doorgroeien en spe-
cialiseren met als doel een eigen zaak. Een doel 
dat in 2019 bewaarheid werd. Nog steeds fasci-
neert het werk hem. Het iets prachtigs creëren, 
waarbij scheikunde, moderne technieken en 
hoogwaardige producten je behulpzaam zijn 
om het ultieme resultaat te bereiken, zorgen er 
voor dat Roel elke dag weer de energie heeft 
om hard aan de slag te gaan. Inmiddels ge-
assisteerd door twee vaste medewerksters en 
op zondag bijgestaan door zijn vrouw, groeit 
Roel met Holy Sweets gestaag door. Mond op 

mondreclame doet hierbij veel. Het woord holy 
past goed bij deze feestmaand, want als je de 
kunststukjes proeft is het alsof er een engeltje 
op je tong…

Kernwaarden
Aandacht, puur en eerlijk. Dat zijn de kern-
waarden die bij Holy Sweets centraal staan. Te-
rug naar de basis. Holy Sweets maakt gebruik 
van verse en pure ingrediënten van de beste 
kwaliteit en verrast u graag met de mooiste en 
heerlijkste lekkernijen uit de moderne, Franse 
patisserie. Zij hebben een uitgebreid assor-
timent dat dagelijks vers en met veel passie 
wordt bereid in de open productieruimte. Hier 
kan iedereen dus meegenieten van het tot 
stand komen van zijn of haar zoete verrassing! 
Holy Sweets werkt samen met horeca en ho-
tels waar je zijn patisserie kan bestellen. Door 
corona is daar nu een stop gekomen. Hopelijk 
komt daar binnenkort weer een eind aan. Holy 

Sweets kan nog wel wat groei gebruiken, maar 
is beslist niet van plan om productie te gaan 
draaien en maar groter en groter te worden. 
Werk en privé moet goed te combineren zijn. 
Het werk is zo verfijnd dat het ook niet ge-
schikt is voor productie en de arbeidsintensivi-
teit noopt je er ook toe dat je op gezette tijden 
je rust moet pakken. Daarom is Holy Sweets 
gesloten op maandag en dinsdag.

Op de website www.holysweets.nl lees je alles 
over deze prachtige zaak, hoe je kunt bestellen 
en wat de openingstijden zijn. Je kunt je alvast 
verlekkeren aan de foto’s en je verheugen op 
de feestdagen als er ook patisserie komt spe-
ciaal voor de gezelligste tijd van het jaar. Ga 
proeven. Ze zijn allemaal stuk voor stuk heer-
lijk en met liefde gemaakt. Koop een doos met 
kleine patisserietjes om alle smaakjes uit te 
proberen. Het is een feest.

Ga zo door Roel. Mariken hoopt dat je nog 
lang, heel lang de Houtstraat blijft opsieren.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Holy SweetsHoly Sweets
Roel aan het werk      De winkel



BEEK GRENS
‘BEEK. Groet van de Duitsch-Nederlandsche 
Grens’ staat op een ansichtkaart uit 1912 on-
der een foto van de grenspost. Deze foto is  
hiernaast afgedrukt.

Twee douanebeambten kijken naar de fotograaf. 
Twee jongens vinden de spiksplinternieuwe 
trams interessanter. De grensslagboom staat 
omhoog. ‘HALT! NEDERLANDSCHE DOUANE’ 
staat op het linker bord. Het rechterbord is twee-
talig, Nederlands en Duits: ‘Koninkrijk der 
Nederlanden. Doorlaatpost Beek-Ubbergen. 
Passencontrole van 6 uur voorm. tot 10.30 nam. 
Geen doorgang voor vreemdelingen van 10.30 
nam. tot 6 uur voorm. • Durchlassposten Beek-
Ubbergen. Passcontrolle von 6 Uhr Vorm. bis 
10.30 Nachm. Von 10.30 Nachm. bis 6 Uhr 
Vorm. konnen Fremde nicht passieren.’

Eeuwenlang was de grensovergang tussen 
Nederland en Duitsland (voorheen Pruisen) op 
deze plek aan de Rijksstraatweg in Beek. 

De twee trams op de foto zijn van Gemeente 
Tram Nijmegen. Ze bereden de mooiste tram-
lijn van het land: lijn 2 van het Hunnerpark naar 
Berg en Dal. Om van Beek naar Berg en Dal 
te kunnen rijden werd de Van Randwijckweg 
aangelegd/uitgegraven. In Beek kwam een on-
derstation om de trams naar boven van extra 
stroom te voorzien. Het onderstation leverde 
ook stroom aan de Clever Strassenbahn voor het 
traject van Beek naar Kranenburg. Het eind-/be-
ginpunt hiervan staat niet op de foto. Het lag op 
Duits grondgebied, pal achter de fotograaf. Van 
de ene op de andere tram overstappen betekende 
dus een stuk lopen. Het onderstation bestaat nog 
steeds. ‘Gem. Electriciteits Werken - Nijmegen’ 
staat erop. 

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ontstond 
het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding. 
Die wilde bij wijze van compensatie delen van 
Duitsland annexeren. Sommige leden wilden 
zelfs een deel ter grootte van Nederland heb-

ben. Uiteindelijk werden het enkele grenscor-
recties. Op 23 april 1949 werden die ingevoerd. 
De belangrijkste waren Elten nabij Arnhem 
en Tudderen nabij Sittard. Ook de Duitse 
Duivelsberg nabij Beek werd Nederlands grond-
gebied. 

Op 1 augustus 1963 werden de geannexeer-
de gebieden teruggeven aan Duitsland. Op één 
gebied na: de Duivelsberg bleef Nederlands en 
is dat nog steeds. Er kwam een grote grenspost 
op de Nieuwe Rijksweg (huidig wegnummer 

N325) vlakbij het Wylermeer (Duitse naam: 
Große Wässerung). Daar is niets meer van over. 
Het enige wat aan de grenspost herinnert is dat 
de weg er breder is. Aan de Duitse kant zijn aan 
de zuidkant wel resten zichtbaar.

Op de Rijksstraatweg in Beek herinnert helemaal 
niets aan de oude grensovergang. Dat is goed te 
zien op de onderste foto uit 2020.

Tekst en foto 2020: René van Berlo. Foto 1912: 
Jacob Krapohl, collectie Regionaal Archief Nijmegen  
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Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplich-
ting die de afgelopen maanden al veel slacht-
offers heeft gemaakt. Alleen al afgelopen jaar 
is er voor meer dan 9 miljoen euro buitge-
maakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van 
boven de 50 jaar. 

Als wijkagenten van Nijmegen zien ook wij een 
stijging van het aantal aangiftes van bankhelp-
deskfraude. Bij deze vorm van oplichting doet 
een crimineel zich voor als bankmedewerker. De 
oplichter belt met een vals nummer en heeft een 
truc waardoor in het scherm van de telefoon ook 
daadwerkelijk het nummer van de bank verschijnt. 
Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankme-
dewerker, dat de bankrekening van het slachtof-
fer is gehackt, bijvoorbeeld omdat er verdachte 
transacties te zien zijn op de rekening. Dit is niet 
waar, maar zo probeert de oplichter het slachtof-
fer ervan te overtuigen om snel maatregelen te 
nemen. De oplichter zal er op aandringen om het 
geld over te maken op een zogenoemde kluis-
rekening of veilige rekening. Zulke rekeningen 
bestaan niet, want in werkelijkheid is het een re-
kening van de oplichter zelf.

Grote sommen geld
Slachtoffers zijn grote sommen geld kwijt. Gerrit 
(67) uit Overijssel raakte maar liefst 85.000 euro 
kwijt: ‘Ik heb best getwijfeld of het wel klopte wat 
de zogenaamde bankmedewerker mij vertelde, 
maar zijn verhaal was zo overtuigend dat ik het 
geld heb overgemaakt.’ Het verhaal van Gerrit 
staat niet op zichzelf. Bij de politie zijn al meer 
dan 800 slachtoffers bekend. Vooral mensen van 
50 jaar en ouder worden gebeld door zogenaam-
de bankmedewerkers. In sommige gevallen zijn 
slachtoffers na een telefoontje heel hun pensi-
oen kwijt of raken in de schulden. De emotionele 

schade bij deze vorm van oplichting is dan ook 
groot. ‘Ik lig er ’s nachts wel eens wakker van en 
dan spoken die criminelen door mijn hoofd. Het 
is echt onvoorstelbaar hoe ze dit mensen kunnen 
aandoen’, aldus Gerrit. 

‘Trap niet in de stroom aan persoonlijke informa-
tie, kennis of details’, zegt de politie. De belang-
rijkste boodschap is: een bank zal nooit per mail 
of telefonisch vragen naar inloggegevens, uw 
pincode, uw saldo of om geld over te maken. ‘Belt 
iemand op met zo’n verzoek? Hang direct op, bel 
zelf uw bank en wacht tot u iemand aan de lijn 
krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat 
u is verteld wel klopt.’

Waarschuwen
De politie ziet de laatste maanden een enorme 
toename van bankhelpdeskfraude. Via het ver-
haal van Gerrit wil de politie u waarschuwen voor 
bankhelpdeskfraude. Oplichters passen hun me-
thodes ook steeds aan. Een andere methode is 
dat de oplichters telefonisch aangeven dat een 
medewerker van de bank uw bankpas op komt 
halen. Men vraagt dan zelfs de bankpas kapot 
te knippen en geven daar ook bij aan hoe u dat 
‘veilig’ doet. Hierbij zorgen ze dat de chip in de 
bankpas heel blijft. Vervolgens staat er een hand-
langer van de oplichter, zogenaamd bankmede-
werker, bij u aan de deur om de al dan niet kapot 
geknipte bankpas ‘veilig’ mee te nemen. Met de 
chip uit uw pas kunnen de oplichters vervolgens 
uw rekening plunderen.
 
Waar kunt u op letten?
• Uw bank vraagt nooit om uw pincode of inlog-
gegevens.

• Uw bank zal u nooit vragen uw geld over te ma-

ken naar een andere rekening of naar een kluis-
rekening of een veilige rekening. Zulke rekenin-
gen bestaan niet.

• Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel 
mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk 
zelf de mogelijkheid om een rekening te blokke-
ren als dat nodig is.

• Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, 
dat is ook een oplichter die in het complot zit.

• Wordt u gebeld door uw bank? Vraag om de 
volledige naam van de persoon en op welke af-
deling hij/zij werkt. Hang vervolgens op, bel zelf 
uw bank en vraag naar de persoon die u zojuist 
belde.

• Krijgt u een sms-bericht met een link om uw Di-
giD te wijzigen? Klik hier niet op. Noteer de naam 
en het nummer van de afzender. Maak eventueel 
een foto van het bericht en verwijder het bericht 
onmiddellijk.

De politie werkt samen met onder andere banken 
en de telecomsector om deze vorm van oplich-
ting aan te pakken. Op politie.nl/bankhelpdesk-
fraude vindt u meer informatie. Aan mensen met 
50-plus-ouders vragen wij dit onderwerp te be-
spreken met hun ouders. 

Met dit artikel hopen wij dat zoveel mogelijk 
mensen gewaarschuwd worden voor deze vorm 
van oplichting waardoor we samen ervoor kun-
nen zorgen dat onze ouders veilig kunnen genie-
ten van hun welverdiend pensioen.

Tekst: Koen Meeuwsen, wijkagent     
Foto: Nationale Politie

OPLICHTING DOOR NEPBANKMEDEWERKERSOPLICHTING DOOR NEPBANKMEDEWERKERS
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Koop lokaal
Het ziet er naar uit dat we in de komende, donkerste tijd van het jaar 
nog weken in een gedeeltelijke lock-down moeten blijven. Laten we 
daarbij de horeca blijven steunen, zodat ze in deze lastige periode 
overeind blijft en ons stadsdeel na corona er levend en levendig kan 
blijven uitzien. Veel ondernemers bieden afhaalmaaltijden, bierpakket-
ten en/of coffee-to-go aan. Maak de feestdagen extra feestelijk door 
een maaltijd bij hen te bestellen, dan steun je ook nog het goede doel. 
Mooie kerstgedachte!. Als je daarbij ook de kerstcadeautjes bij de loka-
le winkeliers koopt zijn de feestdagen voor hen in elk geval gered. 

Nieuwsbrieven gemeente
Fijn wonen in een energiezuinig, duurzaam huis. Voor een beter 
klimaat en een energie-neutrale stad in 2045. De gemeente Nijmegen 
helpt u daar graag bij met een nieuwe digitale nieuwsbrief Duurzaam 
Wonen. Elk kwartaal vol tips, nieuws, activiteiten, subsidies en leningen. 
Bekijk het eerste exemplaar en meld u aan op nijmegen.nl/aardgasvrij. 
De moeite waard om te doen. En u kunt er geld mee besparen. Wilt u 

nog meer gemeentenieuws ontvangen, dan kunt u ook de Nieuwsbrief 
Nijmegen in uw mailbox ontvangen. Daarvoor moet u zich aanmelden 
via www.nijmegen.nl/nieuwsbrief-nijmegen.

Muurschildering
Kunstenaars van Studio Hartebeest realiseren een muurschildering van 
de Byzantijnse prinses Theophanu, die in de tiende eeuw op het Valk-
hof woonde. Het project Waalpaintings is een initiatief van de historici 
Erika Manders en Dennis Jussen. De schildering van Theophanu en haar 
zoon Otto III verschijnt op de zijkant van het pand van Holland Casino 
nabij de Veerpoorttrappen. Het doel is om de stad op te fleuren en 
de stadsgeschiedenis te ontsluiten, voor zowel toeristen als bewoners. 
Het fysieke plaatjesboek zal de komende jaren worden uitgebreid tot 
vijftien schilderingen.

Eindexamenwerk
In galerie Marzee aan de Lage Markt 3 is nog tot en met 6 januari een 
internationale eindexamententoonstelling te bewonderen van studen-
ten die de afgelopen zomer toch nog manieren hebben gevonden om 
hun eindexamenwerk af te ronden. De werken die getoond worden 
komen van studenten van kunstacademies uit diverse landen en zijn 
zeer de moeite waard. Zoals altijd is er een grote diversiteit aan werk. 
Openingstijden elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Wandel- en fietsroutes
Frisse lucht is goed voor je. Toch af en toe er op uit met de kinderen 
mag. Bij de Bastei zijn er diverse wandel- en fietsroutes verkrijgbaar, 
waarmee je vanuit het museum zo het natuurgebied de Gelderse Poort 
in kunt trekken. Bij de huidige coronamaatregelen kan dit voor een 
gezin van twee volwassenen en kinderen onder de twaalf met inacht-
neming van de anderhalve meter.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Ditjes en datjes
Schilders Maaike van den Heuvel en Gerco Hiddink

Muurschildering van Theophanu aan het casino
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De wereldberoemde Nijmeegse cineast 
Joris Ivens werd op 18 november 1988 90 
jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit 
is hij op een aantal manieren in Nijmegen 
op 1 oktober van dat jaar gehuldigd. Joris 
Ivens en zijn vrouw Marceline Loridan wa-
ren hier de hele dag bij aanwezig.

Een drukke dag
’s Ochtends ontmoetten zij de pers in het 
stadhuis. In de Commanderie van St. Jan werd 
’s midddags de tentoonstelling Rondom Joris 
Ivens, wereldcineast. Het begin, 1898-1934 
geopend. Daarbij ontving hij van de toenmali-
ge minister van Cultuur, Elco Brinkman, het bij 
de tentoonstelling behorende boek.
De FNV-afdeling Nijmegen had die avond een 
heel programma in De Lindenberg georga-

niseerd rondom het werk van Joris. Een paar 
dagen later, op 4 oktober, werd hij benoemd 
tot ereburger van de stad.

Jarenlang een ongewenst persoon 
Het was op zich bijzonder dat ook vanuit het 
kabinet toen zo positief met Joris Ivens werd 
omgegaan. Jarenlang was hij door de Neder-
landse regering verguisd. Diverse keren werd 
hem geweigerd een paspoort te verlenen. Hij 

verbleef in die tijd veel in oost-Europa. Dit 
kwam door zijn, volgens de Nederlandse over-
heid, communistische documentaires en zijn 
anti-Nederlandse houding ten tijde van de 
onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië. 
Hij maakte hierover de film Indonesia Calling. 
Deze film moest hij vanuit Australië maken 
omdat hij Indonesië niet in kwam.
Pas in 1985 werd Joris Ivens door de Neder-
landse overheid, door dezelfde Elco Brinkman, 
als het ware gerehabiliteerd door hem in 
Parijs een Gouden Kalf te overhandigen.

Huldiging door de FNV
Op 1 oktober ’s avonds werd in een volle 
grote zaal van de Lindenberg Joris Ivens nog 
eens uitgebreid gehuldigd door de FNV. Het 
was tot op het laatste moment onzeker of hij 
hierbij aanwezig kon zijn gezien zijn leeftijd 
en de toch al drukke ochtend en middag. 
Maar gelukkig konden hij en zijn vrouw de 
hele avond aanwezig zijn. Er werden diverse 

Joris Ivens, 90 jaar
Wilhelm, Kees en Joris Ivens (vader, zoon 
en kleinzoon) waren drie belangrijke 
Nijmegenaren. In nummer 4 besteedde 
Mariken aandacht aan Kees. In dit num-
mer een artikel over de huldiging van 
Joris. Wilhelm komt volgend jaar aan bod.

Joris Ivens ontvangt de speciale speld uit handen van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. Rechts van hen Peter van Elen en Gon van der Werff.



17

films van zijn hand vertoond. Onder andere de 
Wigwam, De Brug en Regen.

Joris Ivens en zijn vrouw werden verwelkomd 
en toegesproken door de toenmalige voor-
zitter van de FNV-afdeling Nijmegen, Peter 
van Elen. Daarna sprak filosoof en historicus 
Ger Harmsen tot zijn ‘kameraad Ivens’. Ger 
Harmsen ging onder andere in op de tijd van 
de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. 
Johan Stekelenburg, in die tijd voorzitter van 
de landelijke FNV, ging in op de betekenis van 
Joris Ivens voor de Nederlandse arbeidersbe-
weging. Deze vond plaats in de periode voor 
de Tweede Wereldoorlog, maar de sporen 
daarvan zijn nog altijd terug te vinden. Johan 
Stekelenburg verwees hierbij naar de film 
Wij bouwen. Joris Ivens kreeg de opdracht 
van de Algemene Nederlandse Bouwarbei-
dersbond - een van de voorgangers van de 
huidige FNV - deze film te maken. In de film 
werd aan mensen die buiten de bouw staan, 
de gelegenheid gegeven zich een beeld te 
vormen van het werken in de bouw. De eerste 
vertoning van de film vond in 1930 plaats in 
Nijmegen. De Bouwarbeidersbond, een van de 
voorgangers van de FNV, wilde Joris Ivens bij 
die vertoning huldigen, maar hij verbleef toen 
in het buitenland. De film, met een duur van 
twee uur en een kwartier, werd verschillende 
keren, tot aan de Tweede Wereldoorlog, bij 
allerlei vakbondsbijeenkomsten vertoond. 
Films als deze leverden een bijdrage aan het 
emancipatieproces van de arbeiders en aan 
de strijd voor erkenning van de vakbeweging, 
volgens Johan Stekelenburg. Hij sloot af met 

de overhandiging van de speld ‘voor langdu-
rig lidmaatschap’ aan Joris Ivens. Hoewel Joris 
Ivens nooit lid is geweest van de FNV, is hij 
dus door zijn films van groot belang geweest 
voor de vakbeweging.

Verdere informatie over Joris Ivens
Joris Ivens heeft veel gereisd en films gemaakt 
in onder andere China, Italië, Mali, Cuba en 
Chili. Van zijn vele films wil ik een paar be-
langrijke noemen: Borinage, over een mijn-
werkersstaking in België, en Spaanse Aarde, 
over de Spaanse burgeroorlog. Samen met 
Marceline Loridan maakte hij tijdens het einde 
van zijn leven de film Une histoire de vent. 
Deze kwam in 1988 uit en geeft een kritische 
kijk op China.
Er is een aantal boeken over Joris Ivens ge-
schreven. In 1988 kwam een box uit, bestaan-
de uit vijf dvd’s met zijn films en een boek 
met nadere informatie over de films. De box 
heet Joris Ivens 1912 – 1988, wereldcineast.

Joris Ivensplein
Op 4 oktober 1988 besloot de gemeenteraad 
een plein naar hem te noemen. In 1990 is op 
dit Joris Ivensplein een monument onthuld. 
Hierop staat een quote van hem: ‘Dikwijls, ver 
weg, bleef Nijmegen, mijn jeugd, toch dicht 
bij mij.’ Marceline Loridan was bij deze onthul-
ling aanwezig.

Joris Ivens overleed in 1989. Marceline Loridan 
overleed in 2018. 

Tekst: Gon van der Werff     Foto’s: P. van Prooijen

Joris Ivens bekijkt het cadeau van FNV-afdeling Nijmegen. Rechts Marceline Loridan.

William Nijland

De bonus
Het einde van 2020 nadert. Volgend 
jaar, 2021, krijgen we corona eronder. 
Vreemd jaar dat 2020. Corona, corona, 
corona. Handhaven, waarschuwen, zorg 
en aandacht voor elkaar.
Ik krijg in december een bonus van de 
minister. 300 euro netto. Al mijn colle-
ga’s krijgen deze bonus.
En dan, dan lees ik een mail van een 
agent uit mijn team. Hij stuurt alle blau-
we dienders die in Nijmegen werken 
een mail.
‘Kan jij wat missen van jouw bonus?’
Hij heeft een knoop in de maag. Hij ziet 
mensen in Nijmegen die zonder werk 
zijn komen te zitten, ziek zijn geweest, 
dierbaren verloren, eenzaamheid, so-
ciaal isolement. In Nijmegen zijn veel 
mensen hard geraakt door corona. 50 
euro van zijn bonus gaat hij inzetten om 
de komende donkere dagen iemand in 
Nijmegen een goed gevoel te geven. 
Aandacht te geven.
Al heel snel sluiten andere collega’s 
aan. Op het moment dat ik dit schrijf, 
twee dagen na zijn mail op 17 no-
vember, zit er al 1000 euro in de pot. 
Misschien hebt u er al iets op de so-
ciale media van politie Nijmegen op 
Facebook, Instagram of in de krant over 
gelezen.
We gaan er voor zorgen dat het geld 
op de juiste plaats terecht komt. Kent u 
iemand die wij nog niet in het vizier heb-
ben? TIP MIJ!!

#coronapolitieactie

Zo wordt de bonus van één agent een 
bonus voor vele mensen in Nijmegen, 
een bonus die heel erg gegund is. Voor 
en door Nijmegen!

William Nijland, wijkagent team Nijmegen-Noord
E-mail: william.nijland@politie.nl 
Twitter: @wijkagt_william
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Gezond zijn is méér 
dan niet ziek zijn

Wist u dat:
Één van de thema’s van Wij zijn groen, ge-
zond en in beweging Nijmegen is bewust-
wording van alcoholgebruik met de actie 
IkPas.nl, een periode van 30 dagen geen 
alcoholische dranken drinken. De voordelen:

55% van de deelnemers slaapt beter.

62% van de deelnemers voelt zich lichame-
lijk fitter. 

63% van de deelnemers voelt zich mentaal 
fitter. 

64% kan na afloop van de pauzeperiode 
beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol. 

50% van de deelnemers heeft het gevoel het 
goede voorbeeld aan jongeren te geven.

43,5% van de deelnemers zegt gewoontege-
drag doorbroken te hebben.

32% van de deelnemers is afgevallen. 

55% van de deelnemers bespaart geld. En 
daar kun je weer andere leuke dingen van 
doen.

Hoe stimuleer je mensen juist deze maanden om ge-
zond en positief te blijven? Corona raakt het welbe-
vinden van iedereen. GGD Gelderland-Zuid besloot 
daarom tot een laagdrempelige publiekscampagne 
op social media via #blijfpositiefgezond. Positief ge-
zond is niet zomaar een kreet. Steeds meer huisart-
sen, welzijnswerkers en hulpverleners gaan uit van 
positieve gezondheid. Ook in Nijmegen.

Centrum Beweegt! 
‘Houd je lijf gezond. Beweeg iedere dag minimaal 30 
minuten.’ ‘Blijf dagelijks lekker bezig. Iets te klussen 
thuis? Pak het deze week op!’ Het zijn enkele van 
de tips die we op Facebook en Instagram lezen, 
gevolgd door een korte toelichting. De tips zijn on-
derverdeeld in categorieën: houd je lijf gezond, blijf 
dagelijks lekker bezig, houd je hoofd gezond, blijf in 
contact en doe dingen waar je blij van wordt. Het zijn 
geen willekeurige thema’s. 

Spinnenweb met zes dimensies
‘We hebben de tips gekoppeld aan de zes dimen-
sies van positieve gezondheid’. schrijft Elone Quartel, 
gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid, op de 
website van Wij zijn groen, gezond en in beweging 
Nijmegen. De zes dimensies zijn het lichamelijk func-
tioneren, het mentale welbevinden, zingeving, kwali-
teit van leven, meedoen en dagelijks functioneren en 
zijn terug te vinden in het zogenaamde spinnenweb 
van positieve gezondheid. ‘Positieve gezondheid 
is een benadering die niet de ziekte centraal stelt, 
maar uitgaat van een betekenisvol leven, veerkracht, 
eigen regie, aanpassingsvermogen en meedoen. 
Die factoren spelen mee bij hoe gezond je je voelt. 
Want gezond zijn is méér dan niet ziek zijn.’ Elone 
geeft een voorbeeld. ‘In Nijmegen-Noord werkt een 
huisarts met het spinnenweb. Patiënten vullen dan 
in wachtkamer al het spinnenweb in, ongeacht de 
klacht waarvoor de patiënt komt. Als het ingevulde 

spinnenweb aanleiding geeft, brengt de huisarts het 
meteen ter sprake, ook al komt de patiënt voor een 
pijnlijke knie.’ Elone gebruikt positieve gezondheid 
zelf ook in haar dagelijkse werk als gezondheidsma-
kelaar. ‘Bewoners geven per dimensie aan hoe het 
met ze gaat. Het spinnenweb is voor mij een speelse 
manier om in gesprek te raken met bewoners over 
gezondheid.’ De zes dimensies van de spinnenweb 
zijn vertaald in hele concrete en laagdrempelige tips, 
in voor iedereen begrijpelijke taal.

Wij zijn groen, gezond 
en in beweging
Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen is 
een beweging van Nijmeegse instellingen, bedrijven 
en inwoners om de komende jaren te werken aan 

een groene, gezonde stad in beweging. Ieder draagt 
zijn steentje bij vanuit eigen ervaring op zeven the-
magebieden. Het gezamenlijke doel is om een leef-
omgeving te creëren die een gezonde leefstijl stimu-
leert en waarin een gezonde keuze een makkelijke 
keuze is 

Volgen: #blijfpositiefgezond

Tekst: Jack Fila
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Gezond zijn is méér 
dan niet ziek zijn

Stip Centrum
Stip Centrum is weer open op dinsdag 9.30-12.00 en donderdagmiddag 14.00-16.30 uur. U kunt een afspraak maken op nummer (024) 350 20 00 (Stiplijn), van 
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur. Mensen kunnen op de openingstijden ook langskomen om een afspraak te maken.
Stip Centrum, ’t Oude Weeshuis - Papengas 8, Nijmegen

Wist u dat:
Één van de thema’s van Wij zijn groen, ge-
zond en in beweging Nijmegen is bewust-
wording van alcoholgebruik met de actie 
IkPas.nl, een periode van 30 dagen geen 
alcoholische dranken drinken. De voordelen:

55% van de deelnemers slaapt beter.

62% van de deelnemers voelt zich lichame-
lijk fitter. 

63% van de deelnemers voelt zich mentaal 
fitter. 

64% kan na afloop van de pauzeperiode 
beter ‘nee’ zeggen tegen alcohol. 

50% van de deelnemers heeft het gevoel het 
goede voorbeeld aan jongeren te geven.

43,5% van de deelnemers zegt gewoontege-
drag doorbroken te hebben.

32% van de deelnemers is afgevallen. 

55% van de deelnemers bespaart geld. En 
daar kun je weer andere leuke dingen van 
doen.

Hoe stimuleer je mensen juist deze maanden om ge-
zond en positief te blijven? Corona raakt het welbe-
vinden van iedereen. GGD Gelderland-Zuid besloot 
daarom tot een laagdrempelige publiekscampagne 
op social media via #blijfpositiefgezond. Positief ge-
zond is niet zomaar een kreet. Steeds meer huisart-
sen, welzijnswerkers en hulpverleners gaan uit van 
positieve gezondheid. Ook in Nijmegen.

Centrum Beweegt! 
‘Houd je lijf gezond. Beweeg iedere dag minimaal 30 
minuten.’ ‘Blijf dagelijks lekker bezig. Iets te klussen 
thuis? Pak het deze week op!’ Het zijn enkele van 
de tips die we op Facebook en Instagram lezen, 
gevolgd door een korte toelichting. De tips zijn on-
derverdeeld in categorieën: houd je lijf gezond, blijf 
dagelijks lekker bezig, houd je hoofd gezond, blijf in 
contact en doe dingen waar je blij van wordt. Het zijn 
geen willekeurige thema’s. 

Spinnenweb met zes dimensies
‘We hebben de tips gekoppeld aan de zes dimen-
sies van positieve gezondheid’. schrijft Elone Quartel, 
gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid, op de 
website van Wij zijn groen, gezond en in beweging 
Nijmegen. De zes dimensies zijn het lichamelijk func-
tioneren, het mentale welbevinden, zingeving, kwali-
teit van leven, meedoen en dagelijks functioneren en 
zijn terug te vinden in het zogenaamde spinnenweb 
van positieve gezondheid. ‘Positieve gezondheid 
is een benadering die niet de ziekte centraal stelt, 
maar uitgaat van een betekenisvol leven, veerkracht, 
eigen regie, aanpassingsvermogen en meedoen. 
Die factoren spelen mee bij hoe gezond je je voelt. 
Want gezond zijn is méér dan niet ziek zijn.’ Elone 
geeft een voorbeeld. ‘In Nijmegen-Noord werkt een 
huisarts met het spinnenweb. Patiënten vullen dan 
in wachtkamer al het spinnenweb in, ongeacht de 
klacht waarvoor de patiënt komt. Als het ingevulde 

spinnenweb aanleiding geeft, brengt de huisarts het 
meteen ter sprake, ook al komt de patiënt voor een 
pijnlijke knie.’ Elone gebruikt positieve gezondheid 
zelf ook in haar dagelijkse werk als gezondheidsma-
kelaar. ‘Bewoners geven per dimensie aan hoe het 
met ze gaat. Het spinnenweb is voor mij een speelse 
manier om in gesprek te raken met bewoners over 
gezondheid.’ De zes dimensies van de spinnenweb 
zijn vertaald in hele concrete en laagdrempelige tips, 
in voor iedereen begrijpelijke taal.

Wij zijn groen, gezond 
en in beweging
Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen is 
een beweging van Nijmeegse instellingen, bedrijven 
en inwoners om de komende jaren te werken aan 

een groene, gezonde stad in beweging. Ieder draagt 
zijn steentje bij vanuit eigen ervaring op zeven the-
magebieden. Het gezamenlijke doel is om een leef-
omgeving te creëren die een gezonde leefstijl stimu-
leert en waarin een gezonde keuze een makkelijke 
keuze is 

Volgen: #blijfpositiefgezond

Tekst: Jack Fila

Stip Centrum is weer open op dinsdag 9.30-12.00 en donderdag 14.00-16.30 uur. • U kunt een afspraak maken op nummer (024) 350 20 00 (Stiplijn) van maan-
dag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur. Mensen kunnen op de openingstijden ook langskomen om een afspraak te maken. • Stip Centrum, ‘t Oude Weeshuis, 
Papengas 8, Nijmegen. • Heeft u vragen over: • WELZIJN? Neem contact op met Maarten Bevers, 06 42 61 13 43, maarten.bevers@bindkracht10.nl. • SPORT- EN 
BEWEEGSTIMULERING? Neem contact op met Buurtsportcoach Ron Janshen, 06 11 47 36 11,  r.janshen@nijmegen.nl. • ALGEMEEN GEZONDHEID? Mail ons via 
centrumsport@nijmegen.
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Test uw positieve gezondheid op https://test.mijnpositievegezondheid.nl/ of scan de QR-code

Laten we licht brengen in de donkerste periode van dit coronajaar. 
Naast gevoelens van onmacht, verdriet en frustratie zijn er ook mo-
menten van moed en dankbaarheid, en soms loopt dit allemaal door 
elkaar. 

Brand een kaars in je raam, als teken van solidariteit met el-
kaar: met mensen in de zorg, met ouderen in verpleeghuizen, en 
met iedereen die het moeilijk heeft. Onder het motto:

Bescherm elkaar, verlicht elkaar, versterk elkaar.
Het is bijna Kerst, feest van verbondenheid en samenzijn voor gelo-
vigen en ongelovigen. Het is ook het feest van geboorte, een nieuw 
begin dat ons opnieuw voedt en hoop geeft om ook wat onmogelijk 
lijkt, mogelijk te maken. Hoewel iedereen het op zijn eigen manier 
moeilijk heeft met corona, laten we met deze actie zien dat solida-
riteit de verschillen overwint. 

Op naar Kerstmis 2020, Feest van licht, hoop en solidariteit

DOET U MEE ?

Wanneer: Iedere avond in december tot aan Kerstmis 2020.

Wij wensen u allen een mooie decembermaand in een omgeving 
vol lichtjes.

Beppie Peters, PR Antonius van Paduakerk
Rob van Woerkom, initiatiefnemer en voorzitter Lokatiebestuur AvP
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

Ouderen kijken echt uit naar het wekelijkse presentje en bezoekje

Voorbereiden van het wekelijkse presentje Groen dak

Ouderen zijn blij met wekelijks presentje of bezoek

Onze activiteiten in wijkcentrum ’t Oude Wees-
huis hebben we voorlopig door de coronare-
gelgeving weer stil moeten leggen. Onder-
tussen zijn we onze leden wel wekelijks thuis 
blijven verrassen met een kleine attentie. Soms 
zijn het kleine presentjes die door de brieven-
bus passen, en soms een aardigheidje dat we 
persoonlijk afgeven. De presentjes laten we 
vaak gepaard gaan met een gedichtje, versje, 
rijm of puzzel. We merken dat de meeste men-
sen er echt naar uitkijken. Het is fijn te ervaren 
dat de waardering echt heel groot is.

Donaties
Aangezien wij deze activiteiten alleen kunnen 
organiseren dankzij de gulle gaven van instan-
ties die hiervoor geld beschikbaar stellen, zijn 
we heel blij dat er zo veel goededoelenorga-
nisaties zijn in ons land. Zo hebben we onder 
andere via de Actie Clubsupport van de Rabo-
bank een donatie ontvangen.

Ook hebben we een bijdrage gekregen van 
Stichting Haella uit Den Haag. Dankzij deze 
mooie donaties kunnen we weer een aantal 
weken leuke attenties kopen voor onze oude-
ren.

Sponsoren als bedrijf
Bedrijven worden ook van harte uitgenodigd 
om een steentje bij te dragen. Eén bepaalde 
activiteit sponsoren is ook een mogelijkheid. 

De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt 
een factuur met de gemaakte onkosten. Stich-
ting Benedenstad Nijmegen heeft de ANBI-sta-
tus. Voor verdere informatie en/of aanmelding 
kunt u bellen met Els Stouthamer van Stichting 
Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mai-
len: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Kerstlunch
Op dit moment is nog niet bekend of we onze 
jaarlijks kerstlunch kunnen laten doorgaan op 
16 en 17 december. We houden u op de hoog-
te via de Facebookpagina van Stichting Bene-
denstad Nijmegen.

Repaircafé
Helaas is nog niet bekend wanneer we het 
Repaircafé weer kunnen opstarten in de Bene-
denstad.

In december en januari zal er geen Repaircafé 
zijn. Zodra er meer bekend is, melden we ook 
dat via onze Facebookpagina.

Stadstuin
Onze vrijwilligers zijn druk in de weer geweest 
om de tuin winterklaar te maken. Het ziet er 
allemaal weer keurig netjes uit. Het groendak 
op het maquettehuis is aangelegd door firma 
Groen op Dak. Inmiddels heeft deze firma ook 
het jaarlijks onderhoud uitgevoerd.

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stich-
tingbenedenstadnijmegen Of op onze website: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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De dagen worden korter en de donkerte 
daalt vroeg neer op de stille stad. We 
houden met z’n allen de adem in, want 
hoe lang gaat deze door corona beheerste 
tijd nog duren. We maken ons op voor de 
feestdagen en sommigen van ons hebben 
begin november hun huis al in de kersts-
feer opgetuigd. De winkelstraten hadden 
ook al vroeg de lichtjes hangen. Dit alles 
veroorzaakt licht in de duisternis, want als 
je na winkelsluitingstijd door de straten 
loopt, waan je je in een vroeg naoorlogse 
periode met hier en daar een verdwaalde 
ziel die de hond uitlaat. Je mag eigenlijk 
nergens naar toe en dus doe je dat ook 
niet. Het leven speelt zich af achter de 
deuren. Maar zie…
Achter die deuren hebben we allemaal 
veel tv gekeken. Lekker lui netflixen, maar 
ook het nieuws volgen. Het wordt blauw 
op de tv, althans de staten in de VS en 
een eerste stukje licht baant zich een weg 
tussen de sombere wolken door. Met alle 
respect voor de aanhangers van Trump, 
maar het overgrote deel van Nederland is 
toch blij dat hij niet nog eens vier jaar de 
beeldbuis beheerst. Niet goed voor de VS 
en niet goed voor de wereld. En zie, een 
paar dagen later komt het nieuws van een 
doorbraak bij het zoeken en vinden van 
een vaccin tegen het covid-virus. Wolken 
breken open, het lijkt wel voorjaar. Alsof het 
weer zich aanpast aan het nieuws, is het 
ongelooflijk zacht voor de tijd van het jaar. 
Horecabazen, winkeliers, sportschooleige-
naren, cultuurminnaars, bioscoopliefheb-

bers, evenementenbezoekers en vakan-
tievierders ademen langzaam door, want 
er komt goed nieuws vanuit het RIVM. Het 
beruchte R-getal is weer gedaald onder de 
1 en dus komen Rutte en De Jong met het 
nieuws dat de horeca nog even moet door-
zetten, maar de rest mag weer langzaam 
open. Pffffff. Diepe zucht. Zou het dan toch 
nog dat we uitbundiger de Kerst kunnen 
vieren en een heerlijk Oud-op-Nieuw, wel-
iswaar zonder vuurwerk, maar met zicht op 
licht aan het einde van de tunnel en hoop, 
bergen hoop. 
Het was een jaar om nooit te vergeten, een 
jaar waar we ook lering uit kunnen trek-
ken, dat we kwetsbaar zijn en nietig. 2021, 
een jaar waarin we hopelijk allemaal het 
vaccin kunnen ontvangen, een jaar waarin 
we terug gaan naar normaal, maar wel 
het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal 
waarin we de saamhorigheid en de zorg 
voor elkaar bewaren, beter omgaan met 
onze leefomgeving met aandacht voor kli-
maat en milieu. Een jaar, waarin we elkaar 
weer kunnen knuffelen en omhelzen. Een 
jaar waarin verdere polarisatie geen kans 
krijgt. Een jaar waarin we ook de scherven 
bij elkaar moeten vegen en offers zullen 
moeten brengen omdat de kosten van 
2020 nu eenmaal weer moeten worden 
terugbetaald. Lieve lezers van Mariken. 
Focus op het licht, maak er een gezellige 
tijd van en wees er van overtuigd dat 2021 
een TOP-jaar wordt.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Op weg naar het licht
De CAZ is een voordelige aanvullende 
zorgverzekering van CZ en VGZ. De maan-
delijkse premie is lager dan bij andere 
verzekeraars.  De zorgverzekeraar geeft 
namelijk korting en de gemeente betaalt 
een gedeelte van uw premie.  

Wij raden de CAZ aan als u een laag inkomen 
heeft en vaak zorg nodig heeft zoals fysiothe-
rapie, de tandarts of zorg in het ziekenhuis. 

Wanneer kunt u de CAZ aanvragen?  
Of u recht heeft op de CAZ hangt af van uw 
inkomen en vermogen. Bekijk de voorwaarden 
op nijmegen.nl (zoek op ‘CAZ’). Voor vragen 
over de voorwaarden kunt u ook bellen naar 
14 024 (elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur) 
of mailen naar caz@nijmegen.nl.

Welke verschillende pakketten heeft CAZ? 
Op gezondverzekerd.nl kunt u de vergoedin-
gen van de verschillende pakketten van CZ en 
VGZ zien. In het uitgebreide pakket is ook uw 
eigen risico van € 385,- meeverzekerd.  

Aanmelden 
Aanmelden voor de CAZ kan op gezondver-
zekerd.nl. Dit kan tot 1 januari 2021. Lukt het 
aanmelden niet? Dan kan een medewerker 
van de Stip u helpen. U kunt bellen met de 
Stip telefoonlijn : (024) 350 20 00.

Tekst: Vera Nijhuis, gemeente Nijmegen
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De nieuwe Vereeniging
Op zaterdag 6 februari 1915, ’s avonds 
om 8 uur, werd het nieuwe gebouw van de 
Vereeniging geopend. Dat was hard nodig, 
want het oude gebouw voldeed niet. Naar 
verluidt weigerde Willem Mengelberg, de 
dirigent van het Concertgebouworkest, er 
op te treden. De nieuwe Vereeniging vond 
hij zó geweldig dat zijn orkest er juist vaak 
speelde.

Net vóór de opening mocht een journalist van 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant het nieuwe gebouw bekijken. Op 7 
februari publiceerde de krant zijn uitgebreide 
artikel. Toen zonder foto’s. Op deze pagina’s 
staat zijn verhaal opnieuw, nu met foto’s uit 
1915. Het artikel is voor de moderne bezoe-
ker een feest der herkenning. Toch staan er 
‘nieuwtjes’ in. Zo was de huidige Annazaal 
oorspronkelijk een biljartkamer.

De nieuwe „Vereeniging”.
Heden, Zaterdag 6 Februari, is voor de „N. V.

Concertgebouw de Vereeniging” de groote dag 
aangebroken, dat het nieuwe feestgebouw voor de 
leden zijn deuren zal openen. Men heeft het stoute 
stuk bestaan om in een tijdsverloop van ruim acht 
maanden op de plaats van de oude een nieuwe ,,Ver-
eeniging” te doen verrijzen, waarop heel onze stad 

trotsch mag zijn omdat zij getuigt van Nijmeegsch 
kunnen en van Nijmeegschen durf. En slechts een 
paar uren nadat deze regelen door den druk verme-
nigvuldigd zijn, zullen zij, die tot de uitverkorenen 
behooren om den eersten officieelen avond in ons 
nieuwe feestgebouw mee te maken, gelegenheid 
hebben het vele schoons te aanschouwen dat ach-
ter de statige gevels en binnen de hooge muren in 
de laatste maanden gewrocht is. En die honder-
den, wij twijfelen er niet aan, zullen zich met ons 
er in verheugen, dat Nijmegen, thans een stad van 
ruim 60000 inwoners, voor zijn concerten, opera’s, 
tooneelvoorstellingen, congressen etc. een gebouw 
heeft verkregen, een groote stad ten volle waardig; 
dat deze wondermooie stichting uit- en inwendig 
beantwoordt aan de hoogste eischen van praktisch 
nut en aesthetica; dat ons schoone Keizer Karel-
plein met een monument is verrijkt dat door stadge-
noot en vreemdeling als de gelukkigste vereeniging 
van natuur en kunst beschouwd zal worden.

Het ligt niet op onzen weg om in dit artikel met 
vele woorden van blijdschap en waardeering te ge-
wagen van al hetgeen ertoe leidde, dat het oude, 
voor zijn doel in dezen tijd niet meer geschikte con-
certgebouw van het tooneel verdween om plaats te 
maken voor de nieuwe „Vereeniging”. En ook mo-
gen wij ons ontslagen achten van de taak om uitvoe-
rig stil te staan bij het hoogst lofwaardige werk van 
de stadgenooten die dezen hyper-modernen phoenix 
uit zijn assche deden verrijzen. Want hoe gaarne wij 
daarmede zouden beginnen — we zijn overtuigd dat 
dit alles door anderen hedenavond in het officiee-
le gedeelte van de feestvoorstelling op beter wijze 

en in juister bewoordingen aan de vergetelheid zal 
worden ontrukt. 

Hetgeen wij ons voor oogen hebben gesteld is 
het geven van eene beschrijving van het nieuwe, zoo 
goed als voltooide gebouw voor de talloos velen die 
hedenavond niet ter „Vereeniging” opgaan en nog 
eenige dagen of weken geduld zullen moeten heb-
ben met het uiting geven aan hunne bewondering 
voor de schepping van onzen knappen stadgenoot 
den heer Oscar Leeuw, den man die al door me-
nig fraai bouwwerk in den lande zijn reputatie als 
bouwmeester vestigde maar voor wien de voltooi-
ing van deze stichting toch de meest beteekenende 
bladzijde van zijn nog lang niet afgesloten levens-
boek moet zijn. Het roemen van de hoedanighe-
den van het nieuwe feestgebouw zal, het lijdt geen 
twijfel, zijn het roemen van den naam Leeuw, en 
de gedachte, dat dit grootsche werk het geesteskind 
is van een Nijmeganaar en uitgevoerd kon worden 
bijna uitsluitend door mede-stadgenooten, zij streelt 
ontegenzeggelijk de eigenliefde van elk ingezetene 
der oude Karelstad en is in staat hem of haar tot een 
chauvinisme van de goede soort te voeren. 

Een gelukkige omstandigheid is ongetwijfeld 
deze geweest, dat de heer Oscar Leeuw in zijn 
broeder Henri den man had bij wien al hetgeen tot 
het decoratief gedeelte, in den ruimsten zin, van 
het gebouw behoorde, in zulke uitstekende handen 
was. Aan deze omstandigheid, aan dit ingrijpen en 
aanvullen van elkanders werk, aan dit als door on-
zichtbare draden tot één geheel samenweven van 
beider intensies danken we het ongetwijfeld, dat in 
het gebouw der beeldende en decoratieve Kunst de 
eer is gegeven, welke haar zeer zeker toekomt maar 
die men bij groote moderne bouwwerken, vooral in 
ons vaderland, dikwijls vergeefs zoekt. 

Het gebouw heeft in alles een grootsteedsch 
cachet. De grootsche opzet, de breede lijn welke 
gevolgd is, de soliede, theorie aan praktijk paren-
de gedachte welke aan het geheel ten grondslag ligt 
en vervolgens de volkomen consequentie die bij de 
uitvoering tot in de geringste details is betracht — 
men voelt ze bij eene bezichtiging telkens weder 
aanwezig en al die raderen grijpen zoo heerlijk in-
een dat het niet anders kan of de machine moet met 
nooit verstoorde regelmaat loopen. En nu mogen we 
hier wel verklappen, dat de heer Oscar Leeuw aan 
het definitieve ontwerpen van zijn schepping een 
ernstige studie van dergelijke bouwwerken in de 
groote steden van binnen- en buitenland heeft doen 
voorafgaan. Het beste uit het beste van elders heeft 
hij getoetst aan hetgeen voor Nijmegen wenschelijk 
en…… mogelijk was en met kostelijk resultaat. 

De grondslag van het gansche ontwerp is ge-
weest de overweging wat het gebouw moest geven, 
hoe de inwendige inrichting diende te zijn om een 
geheel op te leveren dat voor zijn veelzijdig doel 
aan de hoogste eischen zou voldoen. En toen dit al-
les was vastgesteld heeft de bouwmeester er naar 
gestreefd het inwendige te doen spreken naar bui-
ten, d. w. z. den uiterlijken vorm zoodanig te doen 
zijn dat het gebouw van buiten aangaf wat het in-

VERGETEN VERLEDEN

Concertgebouw de Vereeniging gezien vanaf de Oranjesingel.
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wendig bevatte. In dit systeem van werken ligt het 
geheim, dat de heer Leeuw er onzes inziens zoo uit-
muntend in geslaagd is een bouwwerk het aanzijn 
te schenken dat voor zijn bestemming volmaakt ge-
schikt zal blijken te zijn, terwijl ook het uitwendige, 
en wel in het bijzonder de voorgevel en de gevel 
van den hoofdingang, tot voorbeeld kan strekken 
van het samengaan van het nuttige en het schoone, 
twee hoofdeigenschappen die bij een gegeven als 
het onderhavige, elkander geenszins behoeven uit 
te sluiten. Integendeel, diezelfde uniforme gedach-
te, waarop wij hierboven reeds wezen, vindt de 
opmerkzame beschouwer ook in het onderling ver-
band van exterieur en interieur terug.

De monumentale  v o o r g e v e l  van het ge-
bouw is gericht naar het Keizer Karelplein op een 
afstand van 40 M. van de stoep langs dit plein. 
Twee massieve torens flankeeren het binnengedeel-
te, waarin boven een ruim terras een gestyleerde 
lier den naam van „de Vereeniging’ in gouden let-
ters kroont. Daaronder twee fraaie beeldengroepen 
(bas-reliefs) van Henri Leeuw. 

De hoofdingang is aan de zijde van den Oran-
jesingel en werd niet in den voorgevel aangebracht 
om den grooten foyer, dien men van af het Keizer 
Karelplein gelijkvloers ziet, geheel tot zijn recht 
te doen komen en van hier uit een onbelemmerd 
uitzicht op het plein te waarborgen. Boven den 
hoofdingang breken, evenals in den voorgevel, 
zandsteen-ornamenten het baksteen, waaruit de 
muren overigens zijn opgetrokken, op zeer geluk-
kige wijze; ook hier een gestyleerde lier waaron-
der het jaartal 1914 in Romeinsche ciifers en fraai 
beeldhouwwerk. De hoofdingang is een overdekte 
portiek, welke aan de voorzijde voorzien is van 
eene marquise, waaronder de rijtuigen doorrijden 
tot vlak voor de stoep welke naar de openslaande 
deuren leidt. De marquise biedt aan beide zijkan-
ten toegang voor de voetgangers, zoodat deze in het 
geheel geen hinder van de rijtuigen hebben. Ook de 
toegangen van den Oraniesingel af zijn voor rijtui-
gen en voetgangers afzonderlijk. 

Alvorens nu met onze lezers het gebouw te 
betreden willen wij nog enkele mededeelingen 
van algemeenen aard doen. Allereerst dat het vele 
schoone slechts zeer gebrekkig in woorden is weer 
te geven en dat de bijzondere hoedanigheden van 
het bouwwerk eerst bij eene aanschouwing afdoen-
de blijken. Zoo kan dit verslag niet alle recht doen 
wedervaren aan die heerlijke harmonielijnen en 
tinten, die bij het bezichtigen telkens opnieuw naar 
voren komt. Van de fraaie kleurenschakeering, van 
den verrukkeliiken „Farbenschau” zooals de Duit-
schers zeggen, die in de concertzaal in de eerste 
plaats maar evenzeer in foyers, promenoirs en ves-
tibule het oog bekoort, zullen de bezoekers wel zeer 
genieten. Men heeft hier inderdaad een harmonieus 
geheel met uitstekende proporties en onderling ver-
band der afzonderlijke deelen, waarvan elk zijn taak 
te vervullen heeft tot volmaking van de eenheid. 

Laat ons hier nog enkele andere goede eigen-
schappen, die een gebouw als dit aan de hoogste 
eischen doen beantwoorden, opnoemen. Daar heeft 
men de mooie verlichting overdag, dank zij de gele-
genheid welke Moeder Natuur gegeven is om haar 
lichtbundels naar hartelust door de groote, halfron-
de vensters naar binnen te zenden. Hoe uitstekend 
zullen bij tentoonstellingen in de „Vereeniging” de 
geëxposeerde kunstwerken tot hun recht komen en 
hoe zal men bij groote congressen e. d. het waar-
deeren, dat aan het Nijmeegsche feestgebouw het 
halfduister van vele groote vergaderzalen vreemd 
is! Wij wijzen verder op het prachtige systeem van 
centrale verwarming gecombineerd met luchtver-
versching (door roosters in de muren van zalen 
en gangen treedt de warme lucht binnen). Dat het 
geheele gebouw electrisch verlicht is behoeft nau-
welijks gezegd; maar wel worde er de aandacht op 
gevestigd, dat het licht wordt aangevoerd door twee 
afzonderlijke kabels, waarvan eene als reserve-ka-
bel fungeert. „Rechts en links” is in het geheele ge-
bouw streng doorgevoerd: rechts vindt men alleen 
oneven, links slechts even nummers van zitplaatsen 
en garderobes.

 Twee zaken zijn er intusschen, die het meest 
van alles de aandacht en waardering verdienen en 
die onze nieuwe „Vereeniging” stempelen als een 
huis van den eersten rang. Wij bedoelen in de eerste 
plaats de bewonderenswaardige wijze, waarop de 
ontwerper er in geslaagd is voor de veiligheid van 
de honderden bezoekers, die bij een uitverkochte 
zaal aanwezig zijn, te zorgen. Zelden hebben wij 
in de groote steden van binnen- en buitenland der-
gelijke gebouwen gezien waar zoo aan alle kanten 
gelegenheid was om in geval van nood in een mi-
nimum van tijd de straat te bereiken. Hoevele in- 
en uitgangen, gelijkvloers, op de verdiepingen en 
bij het „verblijf der engelen” wij gisteren bij onzen 
rondgang niet opgemerkt hebben, weten wij niet. 
Maar dit staat vast, dat wij een sterken indruk heb-
ben medegenomen van de veiligheid der aanwezi-
gen op alle rangen. 

In onmiddellijk verband hiermede staat de twee-
de door ons beoogde zaak: de groote zorg die door 
den architect is gedragen om het gebouw zooveel 
mogelijk brandvrij te maken. De belofte, door hem 
indertijd bij de tentoonstelling der plannen en tee-
keningen in dit opzicht gedaan, is alleszins in ver-
vulling gegaan. In verband met de eischen door de 
acoustiek gesteld moesten de vloer en de overkap-
ping van de groote concertzaal — en ook van de 
kleine, nog niet voltooide zaal — van hout gemaakt 
worden, maar overigens zijn alle wanden, trappen, 
galerijen enz. uit gewapend beton opgetrokken, 
waardoor het gebouw in hooge mate brandvrij, is 
geworden. En wat de tooneelinrichting betreft heeft 
men nog extra maatregelen (brandscherm!) geno-
men, waarop wij hieronder nader terugkomen.

En thans, nu wij de principes van het bouw-
werk en zijn voornaamste hoedanigheden de revue 
hebben laten passeeren, kan met de aangekondigde 
wandeling door het gebouw begonnen worden. 

Wanneer men door een der vier groote dubbe-
le deuren van de portiek geschreden is, staat men 
in het voorportaal, waarin zich links en rechts de 

Hoofdingang van de Vereeniging.

Voorgevel van Concertgebouw de Vereeniging gezien vanaf het Keizer Karelplein.
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loketten voor den kaartverkoop bevinden. Het voor-
portaal leidt naar de entree, een flinke, aan weerszij-
den door tochtdeuren afgesloten ruimte: hier heeft 
men aan zijn rechterhand de directiekamer en aan 
de andere zijde den toegang tot de tweede galerij. 

Door de entrée komen wij in de vorstelijke 
v e s t i b u l e,  met afmetingen van 22 bij 15 M., 
waar zich de prachtige hoofdtrap naar het amp-
hitheater en balcon bevindt, van waaruit men een 
blik slaat in den ruimen grooten foyer aan het 
parterre-terras, waarop links en rechts ook de be-
neden-promenoirs uitloopen. Terecht mag men de 
vestibule met haar statige kolommen (Laaser-mar-
mer) den hartader van het gansche gebouw noemen 
en men kan er zeker van zijn dat bij voorstellingen 
van beteekenis het mondain schouwspel in deze 
prachtige hall in een profusie van licht uit de fraaie 
electrische lampen interessant moet zijn en hem of 
haar, die vatbaar is voor droomen over het onder-
werp „Nijmegen wereldstad” stellig naar het hoofd 
moet slaan! 

Alvorens nu een der wandelgangen in te slaan 
begeven wij ons even door een der glazen deuren 
naar den  g r o o t e n  f o y e r,  welks inrichting 
keurig is in één woord. Men sehenke o.m. zijn aan-
dacht aan de fraaie lambrizeering van marmer (Vert 
des Pyrenées), aan de kapiteelen van Henri Leeuw. 
Door een portiek, welke het onaangename tochten 
uitsluit, komt men op een ruim terras aan de zijde 
van het Keizer Karelplein waar men des zomers een 
heerlijk zitje heeft, doch niet minder in den foyer 
zelf, waarvan de groote spiegelruiten geopend kun-
nen worden. Uit deze zaal schrijden wij langs het 
groote buffet mot koffiekeuken enz. naar de  b i l- 
j a r t k a m e r  aan de zijde van de St. Annastraat, 
eveneens een flink lokaal met een aardige nis voor 
het plaatsen der queues. 

Wij keeren terug naar da vestibule en slaan de 
gang aan onze rechterhand in. Een ruime  p r o m e- 
n o i r,  waaraan over de geheele laagte garderobes 
liggen met coquette spiegels, voor de dames nu een-
maal onmisbaar. Als bijzonderheid vermelden wij 
hierbij dat tijdens de voorstellingen alle gardero-
bes door gordijnen gesloten wonden. Tegenover 
de garderobes bevinden zich de ingangen naar de 
zaal en het amphitheater en bij het betreden daar-
van bereikt onze bewondering voor de schepping 
der heeren Leeuw haar hoogtepunt. De  g r o o t e 
z a a l  heeft in totaal eene afmeting van 33½ bij 21 
M. Voor tweederden is de vloer horizontaal en voor 
een derde loopt deze amphitheatergewijze op. Over-
al, in zaal, amphitheater en balcon zijn klapstoelen 
geplaatst, welke op een ingenieuse wijze aan elkan-
der en den vloer zijn bevestigd doch zoodanig dat 
ze met het oog op bals e. d. in betrekkelijk korten 
tijd weggenomen kunnen worden. En waar al die 
mooie, gemakkelijke zetels dan blijven? Kijk, zood-
ra het opruimingswerk begint openen zich achterin 
die zaal twee groote luiken en in de ruimte onder het 
amphitheater vinden de stoelen mitsgaders de rails 
waarop ze vastgemaakt waren dan plaats. 

Na aldus in de geheimen van het stoelen-vraag-
stuk te zijn doorgedrongen kijken wij eens verder 
rond in de zaal. Eigenlijk hadden wij dat reeds ge-

daan, want kan het anders dan dat onmiddellijk bij 
het binnentreden het oog geboeid wordt door de 
vele schoonheden die men overal tegelijk ontwaart? 
Is het noodig in het bijzonder de aandacht te vesti-
gen op de drie prachtige electrische kronen? Op de 
lichtschalen onder de galerij, die een matten, nie-
mand hinderenden lichtglans verspreiden? Op het 
zeer mooie plafond, een meesterstukje van pleister-
werk, waarmede de uitvoerders van het stucadoors- 
en ornamentwerk, de heeren Chr. J. Clemens en L. 
van der Waarden alhier, alle eer inleggen. Op het 
keurige schilderwerk, dat belangrijke onderdeel van 
elken „Neubau” welks uitvoering door den haar An-
toon Mom alhier op hoogst loffelijke wijze is ge-
schied? De bezoekers zullen dit alles hedenavond 

en bij de volgenden gelegenheden zelf opmerken en 
wat zij bovenal met groten ingenomenheid zullen 
begroeten is dit, dat de balcons van gewapend beton 
zonder steunpunten zijn vervaardigd, zoodat men 
van elk punt in de zaal een ongestoord uitzicht op 
bet tooneel heeft en de strijd van de toeschouwers in 
de zijrijen met de pilaren — wel een der meest on-
gerieflijke zaken in de oude „Vereeniging” — thans 
tot het verleden behoort. 

Vóór het tooneel zien wij het  v e r d i e p t 
o r k e s t,  waar ruimte is voor 70 muzikanten. Bij 
uitvoeringen, en dit zullen er zeer zeker vele zijn, 
waarvoor het verdiept orkest niet gebruikt behoeft 
te worden, wordt de opening tusschen zaal en 
tooneel overbrugd; het orkest is dan gemaskeerd en 
het tooneel zelf ondergaat daarmede tevens een niet 
onbelangrijke uitbreiding. 

Wij keeren in de wandelgang terug en vinden 
aan het eind daarvan een tweede trap naar de bal-
cons. Alle gelegenheid derhalve om spoedig boven 
te komen! Bij deze trap — aan de andere zijde van 
het gebouw heeft men denzelfden toestand wat wan-
delgang, garderobes, trap etc. betreft — bevinden 
zich boven en beneden toiletten met toebehooren. 

Alvorens nu de hoofdtrap in de vestibule of een 
van deze bijtrappen te beklimmen om op de balcons 
of in het amphitheater een kijkje te nemen, bege-
ven wij ons op het  t o n e e l,  die belangrijke af-
deeling van een theaterzaal waar den toeschouwer 
anders het ,,Verboden toegang” onverbiddellijk tot 
halt houden gebiedt. Moge men het hedenavond 
voldoende waarderen, dat ook de schitterende 
tooneelinrichting bezichtigd kan worden, want wij 
aarzelen niet dit een der mooiste onderdeelen van 
het gebouw te noemen. De heer Leeuw heeft hiervan 
blijkbaar een grondige studie gemaakt en hij is er in 
werkelijkheid in geslaagd onzen nieuwen kunsttem-
pel van eene tooneelinrichting te voorzien welke 

De grote zaal gezien vanaf het toneel met amfitheater, eerste galerij (balkon) en tweede galerij.

Vestibule gezien richting biljartkamer.
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in alle opzichten aan de eischen van het moderne 
theater beantwoordt. Dit merkt men al reeds op bij 
het passeeren van de acht kleine eenspersoons- en 
acht groote vertrekken resp. voor solisten, directie, 
koristen etc. Deze vertrekken bevinden zich aan 
weerskanten van het tooneel en in het sous-terrain. 
En gelijk het tooneel zelf door een brandscherm van 
de zaal volkomen is afgesloten, is deze tooneel-en-
tourage met hermetisch sluitende deuren van het 
overige gebouw afgescheiden. Ontstaat er brand op 
het tooneel — door een wonderstaaltje van heden-
daagsche techniek, t. w. door een enkelen druk op 
een knop in zaal of directiekamer, zakt het reusach-
tige brandscherm automatisch (het kan ook op de 
gewone wijze met een lier omhoog of omlaag ge-
bracht worden), de toegangsdeuren van het tooneel 
houden de vlammen onverbiddellijk tegen en een 
ieder die zich op het tooneel bevindt heeft alle gele-
genheid om door een der onderscheiden deuren het 
gebouw aan den achterkant te verlaten! 

Dit wat de mogelijkheid van brandgevaar aan-
gaat. Maar er is nog wel aan iets anders en aange-
namere gedacht bij het ontwerpen van deze prach-
tige tooneelinrichting. Men hoore toe! Het tooneel 
is breed 16 M. en heeft met het achtertooneel een 
totaal-diepte van 17 M. Op dat oppervlak zou een 
heerenhuis van behoorlijke afmetingen gebouwd 
kunnen worden. Groote openslaande deuren, welke 
een auto b.v. kunnen doorlaten, bevinden zich aan 
den achterkant van het gebouw. Hierdoor wordt al-
les wat aan coulissen en requisieten door de gezel-
schappen wordt medegebracht naar binnen getrans-
porteerd. Het tooneel kan zoowel voor opera- en 
tooneelvoorstellingen als voor concerten gebruikt 
worden. Voor de eerste is een complete verzame-
ling coulissen met toebehooren aanwezig, die me-
chanisch omhoog gehaald of neergelaten kunnen 
worden, en voor de laatste — de concerten — is 
een muzieknis vervaardigd, welke eveneens door 
een speciale mechanische inrichting verplaatst kan 
worden. Deze nis met hierbedoelde inrichting heeft 

alleen nagenoeg f 5000 gekost. Onnoodig hieraan 
toe te voegen, dat de installatie van de tooneel-be-
lichting ook op moderne leest is geschoeid. 

Wij verlaten thans het tooneel, wandelen door 
een der promenoirs naar de vestibule terug en be-
stijgen de monumentale hoofdtrap, welke van bo-
ven geflankeerd wordt door twee  K a r r i a t i d e n,
verkleiningen van een prachtig beeld door den va-
der van den architect indertijd gebeeldhouwd en 
waarvan deze reproducties door de zoons zijn ge-
schonken tot versiering van hunne stichting. Na ons 
eerst in het  a m p h i t h e a t e r  overtuigd te heb-
ben van den mooien kijk dien men hier op tooneel 
en zaal heeft, komen wij op de wandelgangen voor 
het b a l c o n  of eerste galerij, welke aan de beide 
zijden en in het front van de zaal is aangebracht. 
Drie rijen klapstoelen en nog een vierde rij gewone 
stoelen, bieden plaats aan honderden bezoekers. Be-
doelde wandelgangen met garderobes, toiletten etc. 
zijn nier gelijk aan die van beneden. 

De toegang tot de  t w e e d e  g a l e r ij,  wel-
ke alleen in het front van de zaal, dus boven het 
front-balcon is aangebracht, bevindt zich in de en-
trée of tochthal vóór de vestibule. Een flinke, ge-
makkelijke, in wentelvom gebouwde trap voert naar 
deze hooge regionen, naar dezen inderdaad keuri-
gen rang, van waar men een uitstekenden blik op 
het tooneel heeft. Hier heeft de architect tevens zijn 
speciale aandacht gewijd aan het vraagstuk van den 
nooduitgang en hij is daarin zeer gelukkig geslaagd, 
want ingeval van nood bevinden alle bezoekers van 
het ,,schellinkje” zich in enkele minuten op het dak, 
waar zij (gewapend beton) rustig kunnen wachten 
tot de normale terugweg veilig is — de stevige ven-
sters zijn van draadglas waar de vlam niet doorheen 

kan — of langs een brandladder naar den beganen 
grond kunnen afdalen. 

Wanneer wij nu ten slotte nog mededeelen, dat 
de groote concertzaal ruim 1700 menschen kan 
bevatten; dat aan den kant van den St. Annastraat 
de gerieflijke woning van den directeur, den heer 
L. J. van Oudheusden, is gelegen en dat aan deze 
zijde van het gebouw, gelijkvloers en als sous-ter-
rain, alles bijeen is wat tot de afdeeling bediening 
en personeel behoort (vooral: worden aangestipt 
die ruime keukens en kelders en de liften, waardoor 
men in staat is de bereide spijzen op gemakkelij-
ke wijze naar de buffetten op den beganen grond 
en op de verdiepingen te transporteeren); dat den 
aannemer, den heer A. J. Smits Jr. alhier, een warm 
woord van lof toekomt voor hetgeen hij, bijgestaan 
door zijn broeder den heer G. B. Smits, heeft ge-
presteerd; en…… dat wij moeten herhalen dat alles 
bij eigen aanschouwing den lezer nog oneindig veel 
mooier zal blijken te zijn dan wij in staat waren in 
het bovenstaande weer te geven, dan meenen wij 
het nieuwe feestgebouw onzerzijds de eer bewezen 
te hebben welke haar ten volle toekomt. 

Zooals bekend geldt de officieele opening van 
de nieuwe „Vereeniging” hedenavond het gebouw 
als zoodanig en de groote concert- en theaterzaal. 
De  k l e i n e  z a a l  en ook de aanleg van het 
park en het tuinterras zijn nog niet voltooid en te 
zijner tijd zal de gelegenheid daar zijn om ook van 
dit niet onbelangrijk onderdeel van het bouwwerk 
een meer gedetailleerde beschrijving te geven. In-
tusschen willen wij, teneinde dit artikel volledig te 
doen zijn, nog in het kort het voornaamste van de 
kleine zaal releveeren. De ingang daarvan bevindt 
zich in den linker-toren van het Keizer Karelplein 
gezien, dus rechts van den hoofdingang om den 
hoek en aan den linkerkant van de groote terras-zaal 
(foyer). De entrée naar deze boven gelegen zaal is 
breed en ruim uitgevoerd en sluit zich in dit opzicht 
ten volle aan bij den royalen bouw van de gansche 
stichting. Deze zaal welke 350 personen kan bevat-
ten en voorzien is van een muzieknis, heeft eene af-
meting van 18 bij 12.50 M. en hierbij behooren een 
promenoir en een foyer, elk groot 12 bij 9 M. Deze 
foyer, waartoe ook de rechtsche toren afzonderlijk 
toegang geeft, kan uit dien hoofde afgescheiden 
van het overige als aparte vergaderzaal dienst doen. 
Voor de zaal is een terras gelegen van dezelfde af-
meting als de groote foyer op den beganen grond 
en van dit terras heeft men een eenig uitzicht op het 
Keizer Karelplein en omgeving. Ook in den foyer 
van deze kleine muziekzaal is een buffet aanwezig, 
dat door liften verbonden is met de keukens en het 
groote buffet in het hoofdgebouw. Zoo is dan de 
laatste opmerking, die de bezoeker maakt, weder-
om deze, dat het onderling verband tusschen alle 
onderdeelen van ,,De Vereeniging” zich ook in deze 
afdeeling van het gebouw niet verloochent!

    
De kleine zaal werd in 1917 geopend.

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

Een houten lichtkroon in de grote zaal.

Trap naar amfitheater en galerijen.
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Wandelingen, boodschappen en koffie
Meneer Maas woont in een flatje achterin Ha-
tert, vlak voor het Maas-Waalkanaal. Hij is na 
een hersenbloeding een aantal jaar geleden ge-
deeltelijk verlamd geraakt, is slecht verstaan-
baar en loopt moeizaam. Zijn enige uitstapje is 
de gang naar het winkelcentrum. Velen zullen 
hem wel gepasseerd zijn op weg naar de kas-
sa. Door het Sociaal Wijkteam is ons gevraagd 
een vrijwilliger voor hem te zoeken die af en 
toe een kop koffie met hem drinkt. Als we 
na even zoeken een geschikt iemand vinden 
wordt deze met slagroomgebak ontvangen. 
Meneer blijkt al weken niemand te hebben ge-
sproken. 

Op de Daalseweg in Oost woont Karin. Ze 
is 45 jaar en heeft een aangeboren handicap 
waardoor ze afhankelijk is van een rolstoel. 
Ze zit veel binnen want kan niet zelfstandig 
op pad. Als haar tablet het begeeft belt ze ons. 
Of we Anton kunnen vragen om met haar naar 
de belshop in de stad te gaan. Als ik Anton aan 
de lijn heb reageert hij enthousiast. Hij helpt 
Karin wel vaker maar heeft haar nu al een tijd 
niet gezien. Hij kijkt er naar uit en zal contact 
met haar opnemen.

De telefoon gaat. Het is Hannie Schipper van 
de Kometenstraat in Heseveld. Of we al ie-
mand hebben gevonden om met haar buurman 
een wandeling te maken en een boodschap te 

doen. Meneer heeft dementie in een ver ge-
vorderd stadium en het begint de buurvrouw, 
die wel drie keer per dag even bij hem bin-
nenloopt om te zien of hij wel goed eet en 
drinkt, een beetje boven het hoofd te groeien. 
We moeten meteen aan Paul denken. Woont 
die niet een straat verderop? Misschien kan hij 
eens binnenlopen.

Vrijwilliger Hans Vink uit Lindenholt belt 
ons om te laten weten hoe het gaat met ‘zijn 
klantjes’. Hij bezoekt wel vier hulpvragers in 
verschillende delen van Nijmegen om met hen 
afzonderlijk eens in de twee weken te gaan 
fietsen. Hij geeft aan dat de vrouw van een van 
hen wel een luisterend oor kan gebruiken. Als 
mantelzorger begint ze behoorlijk overbelast 
te raken. We beloven snel contact met haar op 
te nemen. Zelf zegt hij binnenkort weer ruim-
te te hebben voor nog een cliënt, bij voorkeur 
met dementie, want dat is zijn oude vakgebied. 

Ik ga naar Meijhorst vandaag. In een flat vijf 
hoog woont mevrouw Cornelissen. Een intel-
ligente vrouw van 89 jaar oud die erg van de 
natuur houdt. Sinds ze hier is komen wonen, 
komt ze nergens meer. Ze is slecht ter been 
en kan alleen naar de winkels, de stad of de 
Ooijpolder als iemand haar brengt. Omdat ze 
onlangs verhuisd is, kent ze buiten haar doch-
ter niemand. En ze vraagt niet graag om hulp. 

In iedere straat en wijk van deze stad wonen 
mensen die in stilte op hulp wachten. Mensen 
die het niet makkelijk vinden om erom te vra-
gen, of die de weg niet weten of die denken dat 
een ander de hulp vast harder nodig heeft. Ge-
lukkig zijn er ook in elke buurt nog mensen te 
vinden die, ook vaak in stilte, bereid zijn een 
van deze hulpvragers te bezoeken, een spelle-
tje te spelen, een krant voor te lezen, te koken 
of een boodschap te doen. 

Hulpdienst Nijmegen is er om deze hulpvra-
gers en helpers samen te brengen en zo ver-
bindingen tot stand te brengen die vaak heel 
bijzonder en waardevol zijn . Ken je iemand of 
ben je iemand die hulp kan gebruiken, of heb 
je zelf wekelijks een paar uurtjes over om hulp 
te geven? Bel ons dan. 

Hulpdienst Nijmegen, (024) 322 82 80 (9-12 
uur maandag tot en met vrijdag) of mail:
 hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl.

(alle namen en/of locaties in dit artikel zijn ge-
fingeerd om gelijkenissen met bestaande per-
sonen te voorkomen)

Tekst: Lieneke Rietdijk, coördinator Hulpdienst Nijmegen
Foto: Ellen Wissink
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Station Nijmegen rond 1900

Stationsplein
We kunnen nog even kijken naar hoe het Stationsplein eruit zag. 
Kijken we naar de situatie van toen (foto) dan zien we een prach-
tig gebouw met een aantal bijgebouwen, ruimte voor de aan- en 
afrijdende voertuigen en rijtuigen en (indirect) een mooi uitzicht 
op de Van Schaeck Mathonsingel en de Spoorstraat richting 
Nijmegen-Centrum. 

Kijken we anno 2020 in deze omgeving dan kunnen we ons ver-
heugen op de plannen die worden uitgevoerd om de omgeving 
van dit station aan onze tijd aan te passen. 

Er gaat van alles gebeuren de komende jaren. De trein en de 
spoorwegen hebben immers de toekomst. Zowel de spoor- als 
de naaste omgeving van het station worden ingericht om de 
gebruikers van trein en verder openbaar vervoer zoveel mogelijk 
te faciliteren. Er komt een verdiepte rijbaan aan de voorkant van 
het station. Wandelaars krijgen alle ruimte boven die rijbaan. 
Langzaam verkeer kan dan onderlangs naar parkeer- en berg-
plaatsen gaan en vervolgens snel de treinen in. Die vertrekken 
minimaal vier of vijf maal per uur naar het westen van het land. 
Dieseltreinen naar het zuiden worden overigens vervangen door 
elektrische treinen.

Alles rondom het station wordt aangepakt. Dus ook het busstati-
on voor alle bussen die het centrum aandoen. Langzaam wordt 
Nijmegen een andere stad: goed bereikbaar voor alle soorten 
verkeer en vooral duurzaam vervoer. Parkeren zal een hoge prijs 
krijgen. De plannen hiervoor zijn al in de maak. Ook in diverse 
naastgelegen wijken.

En het centrum? Bij de volgende Vierdaagse zullen vele duizen-
den deelnemers met de ogen knipperen bij het zien van alle ver-
anderingen: een nieuwe Waalkade, nieuwe winkels aan de Stikke 
Hezelstraat, met behoud van vele historische panden. Het station 
kunnen we aan die verrassing toevoegen, in een bijdetijds jasje 
en bijbehorende voorzieningen. Niet als façade maar als gevolg 
van een andere manier van omgaan met onze omgeving.

Nijmegen, de oudste stad van Nederland, maar dan wel aange-
past aan moderne mensen met moderne vervoerseisen in een 
moderne tijd! 

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk 

Wat is jouw favoriete 
gebouw in Nijmegen?
Mensen die in Nijmegen wonen en werken voelen zich nauw 
met hun stad verbonden, en terecht! Maar wat is jouw favoriete 
gebouw in Nijmegen? 

Onder leiding van Nico Nelissen, emeritus hoogleraar aan de Radboud 
Universiteit en erevoorzitter van het ACN, worden favoriete gebouwen 
en persoonlijke verhalen uit onze stad gebundeld in een mooi boek. 
Dat kan je school zijn waar je je eerste liefde leerde kennen, het huis 
waar je altijd wat langzamer langs loopt, een kerk, fabriek, museum 
of station. Een gebouw waar jij een bijzondere band mee hebt, een 
avontuur beleefde, een leuk verhaal over kent of een gebouw dat je 
gewoon heel mooi vindt. 

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) ondersteunt dit initiatief van 
harte en moedigt je aan om bij te dragen aan deze bijzondere verza-
meling verhalen uit de stad. Stuur jouw verhaal plus een mooie foto 
vóór 15 december 2020 in via info@mijnfavorietegebouwinnijmegen.nl.

Je bijdrage bestaat uit
• Een verhaal of toelichting van maximaal 350 woorden
• Een mooie liefst zelfgemaakte foto van het gebouw
• Een korte beschrijving van de reden waarom dit je favoriete gebouw 

is
• Een paar gegevens over het gebouw, het adres, de naam en mogelijk

de architect en het bouwjaar
• Tot slot je naam en je contactgegevens.

Zelfgemaakte foto: Gebruik bij voorkeur een door je zelf gemaakte 
digitale foto van het gebouw die we mogen gebruiken voor de 
publicatie en op onze website. Zorg dat deze foto een voldoende hoge 
resolutie heeft van minimaal 1,5 Mb. De foto mag zowel van het hele 
gebouw, een detail van het gebouw, of het interieur zijn. Wij kunnen 
eventueel zorgen voor een passende foto als je dat wilt. Gegevens 
van gebouw: Naam, adres, bouwjaar (indien bekend), architect 
(indien bekend). Korte beschrijving van de reden waarom dit jouw 
favoriete gebouw is: Bij voorkeur een persoonlijk verhaal waaruit blijkt 
wat jouw binding met het gebouw is en waarom dit gebouw ‘iets met 
je doet’. Ben je er geboren? Heb je er gewoond? Ben je er naar school 
gegaan? Heb je er iets bijzonders beleefd? Werk je er? Ben je erin 
getrouwd? Enzovoort. Naam: Zet aan het einde van je bijdrage wie je 
bent en wat je doet. Iedereen kan en mag meedoen. Bundeling: De 
inzendingen worden opgenomen in een te verschijnen boek onder de 
titel Mijn favoriete gebouw in Nijmegen. Als je deelneemt, vind je het 
goed dat jouw foto en tekst in het boek worden opgenomen. 
Inzendingen toesturen: Stuur je inzending vóór 15 december 2020 in 
via info@mijnfavorietegebouwinnijmegen.nl. 

Voor nadere informatie: www.mijnfavorietegebouwinnijmegen.nl.

Tekst: Nico Nelissen
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Weet ook wanneer wij in 2021 langskomen
Check de afvalkalender in onze app!

APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur
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Een drankje doen op het terras, een film kijken in de bioscoop of een flinke wandeling 
maken. Het kan in je eentje, maar met meer mensen is dat natuurlijk des te gezelliger. 
Dat ontdekten Waalstappers, een snel groeiende gemeenschap, die graag samen eropuit 
trekt. Dat is tijdens de coronacrisis een stuk lastiger, maar Waalstappers zoekt de moge-
lijkheden en blijft inventief, binnen de grenzen van de RIVM-maatregelen. Buitenactivi-
teiten en online-activiteiten passen uitstekend.

In juni 2018 werd Waalstappers opgericht met als missie het verbinden van mensen uit Nij-
megen en omgeving door samen actief te zijn. Het concept van Waalstappers is uniek: ‘Je wil 
een avondje naar de bioscoop, maar hebt geen zin om alleen te gaan. Dan vraag je andere 
Waalstappers om mee te gaan.’ Zo ontstaan er ontmoetingen en breiden deelnemers hun 
sociale netwerk uit. Daar komen weer vele nieuwe initiatieven uit voort. Deelnemers inspireren 
elkaar. 
Vanuit dit bewonersinitiatief is er inmiddels een vrijwilligersorganisatie opgetuigd. Via de web-
site www.waalstappers.nl kunnen deelnemers zich registreren en aanmelden voor activiteiten. 
Ook de activiteitenkalender is te vinden op de website. Daarnaast verschijnt er elke week een 
nieuwsbrief. 

Suzan: ‘Ik woon al langer in Nijmegen. Na mijn studententijd raakte ik in een isolement. Mijn 
mede-studenten verlieten de stad voor werk of anderszins. Ik had behoefte aan uitbreiding 
van mijn netwerk, mensen om samen mee naar de kroeg te gaan, te poolen of te wande-
len. Ik heb dat gevonden bij Waalstappers. Ben inmiddels zelf ook actief als het gaat om het 
aanbieden van activiteiten. Binnenkort organiseer ik een online pubquiz. Spannend, maar wel 
hartstikke leuk om te doen.’ 

Anna: ‘Voor mij is Waalstappers een eyeopener. Natuurlijk was het best spannend om een 
eerste keer deel te nemen aan een activiteit, maar ik werd erg welkom ontvangen. De sfeer is 
heel open, omdat iedereen graag nieuwe mensen wil leren kennen. Na het overlijden van mijn 
man heeft Waalstappers mij geholpen om weer actief te worden buiten de deur.’

Meer informatie over Waalstappers is te vinden op de website www.waalstappers.nl. 
Waalstappers is voor mensen uit Nijmegen en omgeving van alle leeftijden. Iedereen mag 
gratis een half jaar proefdraaien. Daarna kost het lidmaatschap 24 euro per jaar. Dat bedrag is 
ook te voldoen via de Meedoenregeling van de gemeente Nijmegen. Waalstappers wil ieder-
een in de gelegenheid stellen om aan te sluiten. Wees welkom. 

Tekst en foto: Waalstappers

DE HORT OP MET WAALSTAPPERSDE HORT OP MET WAALSTAPPERS
Samen picknicken in betere tijden

Zonnebloem 
Nijmegen-Centrum 
gaat over naar 
Activiteitencommissie 
Benedenstad
Zonnebloem Afdeling Nijmegen-Cen-
trum stopt eind van dit jaar met al haar 
activiteiten in het centrum van Nijmegen. 
De afdeling wordt opgeheven en vervol-
gens samengevoegd met een andere afde-
ling in Nijmegen.

De bewoners in het centrum en de Bene-
denstad hebben inmiddels aangegeven, dat 
zij niet mee gaan verhuizen naar een andere 
afdeling. Zij geven er de voorkeur aan om 
als hechte bewonersgroep actief te blijven 
in de Benedenstad. Daar voelen zij zich het 
beste thuis en willen ze graag aan activitei-
ten blijven deelnemen. Deze bewonersgroep 
gaat zich daarom aansluiten bij Stichting 
Benedenstad Nijmegen en wel bij de Activi-
teiten- commissie Benedenstad. Deze com-
missie neemt de activiteiten van de Zonne-
bloem over en zet ze voort in wijkcentrum 
’t Oude Weeshuis aan de Papengas. Dat 
betekent dat de bingo en andere activiteiten 
begin volgend jaar of na de coronacrisis ho-
pelijk weer van start kunnen gaan. Diverse 
vrijwilligers staan inmiddels al klaar om te 
helpen.

Lezingengroep
Ook de Lezingengroep verhuist van Zonne-
bloem Nijmegen-Centrum naar de Activi-
teitencommissie Benedenstad. Deze lezin-
gengroep, met haar roots in het toenmalige 
wijkcentrum Doddendaal, kwam drie jaar 
geleden over van Stichting Doddendaal 
naar Zonnebloem Nijmegen-Centrum. Nu 
Zonnebloem Afdeling Nijmegen-Centrum 
wordt opgeheven, verhuist ook de Lezin-
gengroep naar de Activiteitencommissie 
Benedenstad.
Maandelijks verzorgen vier enthousiaste 
vrijwilligers een lezing in de Waalzaal van 
’t Oude Weeshuis. Zodra er weer lezingen 
kunnen worden georganiseerd, laten wij u 
dat direct weten.

Voor meer informatie: Huub van Gastel, 
06 51 41 41 29.

Tekst: Huub van Gastel



WWW.STIPNIJMEGEN.NL/CENTRUM

STIP CENTRUM
’t Oude Weeshuis

Bel voor een afspraak
024-3502000

ma-vr
9.00-17.00

Zorg of hulp 
nodig?

Zorg of hulp 

Mensen 
ontmoeten?

Mensen 
helpen?

Vragen 
over regels en 

papieren?

 @StipNijmegenCentrum

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

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

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

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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