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Paul van den Heuvel van Tante Hannie
(Foto: Gerie Sandmann)
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Paul van den Heuvel

Wallace (midden) & Gromit (hond)

De argeloze passant in de Molenpoortpassage valt het niet
op, de oplettende voorbijganger denkt Tante Hannie, wat
is dat nu? De nieuwsgierige ontdekker klautert de trap op
tussen de winkel Pipoos en Kramer Bedden en belandt in
een compleet andere wereld. Je mond valt open van verbazing en je ogen kunnen de overdaad van uitgestald moois
niet in één keer verwerken. Treed binnen in het verzamelde
levenswerk van Paul van den Heuvel en zijn vriendin Muriël
Ras.
Toen Paul 6 jaar oud was werd hij gegrepen door de verhalen en
de poppen van Meneer de Uil van de Fabeltjeskrant. Hier werd
zijn verzamelwoede geboren, aldus zijn moeder. Het zal dan
ook niemand verbazen dat de originele poppen van de serie in
het museum te vinden zijn. Bij Tante Hannie (naam van de vrolijk zwaaiende tv-presentatrice uit de jaren 50/60 Hannie Lips)
staat slechts 1 procent van de totale verzameling van Paul en
dat oogt al als heel erg veel. De grote droom van het stel is dan
ook ooit een ruimte te vinden, waarin alles tentoongesteld kan
worden. Wellicht is dat te vinden in Nijmegen en omgeving. Het
zou een enorme publiekstrekker zijn voor oud en jong en kostbaar archief voor Nederlands cultuurgoed en tv-geschiedenis.

Hoofdmoot

Samen verzamelen ze onder andere Chinese eetstokjes, glazen citruspersen, keukendingetjes en alles van internationale
koningshuizen. Maar de hoofdmoot van de te bewonderen
collectie bestaat uit speelgoed en attributen van alle bekende
kinder-tv-series, tekenfilms en cartoons. Een opsomming: Pipi
Langkous, Pipo de Clown, Fabeltjeskrant, Floris, de Thunderbirds, Disney, Dappere Dodo, Ti-Ta Tovenaar, Olie B. Bommel,
Swiebertje. Dit allemaal is voor de ouderen onder ons een feest
der herkenning uit hun jeugd, toen je nog voor een stuiver bij
de buren naar de eerste tv, meestal zwart-wit, ging kijken, totdat je ouders er zelf een kochten.

tekenaar die Walt Disney ooit ontmoet heeft en voor hem heeft
gewerkt. Henk heeft jarenlang ook voor Donald Duck ook gewerkt en is ooit begonnen voor Toonder en Geesink. Geïnteresseerden van over de hele wereld hebben deze expositie al
bezocht.

Opsomming

In de 400 vierkante meter Tante Hannie staat dus 1 procent van
de verzameling. De hele collectie bestaat uit 500.000 artikelen.
De rest is opgeslagen of uitgeleend aan tentoonstellingen. Onvoorstelbaar. We gaan verder met de opsomming: 4000 miniaturen staan uitgestald, verzameld door Jan Wagenaar die zestig jaar etaleur is geweest bij l’Oreal en in van den Heuvel een
waardige hoeder heeft gevonden van zijn schatten. Er zijn meer
verzamelaars die hun kostbaarheden aan hem hebben toevertrouwd, omdat van den Heuvel de emotionele kanten kent. Kinderen hebben vaak geen interesse in verzamelingen van ouders/verwanten en zijn blij dat het dan toch bewaard blijft.

Saartje

Paul verhaalt sappig over zijn contacten met Saartje van de serie
Swiebertje. Tot op hoge leeftijd kwam ze regelmatig langs in
zijn voormalige speelgoedmuseum in Dieren. Saar kleedde zich
dan zoals in de serie en samen dronken ze vaak een wijntje. Be-

Floris en Disney

Van den Heuvel is de enige die de rekwisieten heeft van Floris,
zijn kostuum, de zwaarden et cetera, compleet met handtekening van Rutger Hauer. Ook is er nu een unieke Disney-expositie te zien van Henk Albers (1927-1987), de enige Nederlandse

Familie Duck

Floris

zoekers vonden de pop er dan wel levensecht
uitzien als ze doodstil als decoratie fungeerde.
De originele tekeningen van Pipo de Clown zijn
er ook te vinden, alsmede de originele poppen
uit de Bereboot en Dappere Dodo.

Voor jongeren

Voor de jongere bezoekers zijn er allerlei poppen, figuren en gadgets te zien van Looney
Tunes, Alf, Barbapappa, Sesamstreet, Muppets,
Shrek, South Park, Bart Simpson, Suske en Wiske, Pokémon, Wallice & Gromit, Smarties. Voor
de liefhebbers van de vroege jaren Star Wars
en voor de latere jaren zijn er zoveel items te
bewonderen dat je uren kan turen. Ook Lord of
the Rings komt ruim aan bod en Spiderman en
ET. Harry Potter mogen we ook niet vergeten,
dus er is voor alle leeftijden veel herkenning.

Knikkerbaan

Echt prachtig is ook de grootste knikkerbaan

Oude tv-camera, rechts aan de muur Swiebertje

van Europa, gemaakt door Jelle Bakker, een
autistische man, die bekend is geworden omdat hij werd gespot door NBA-spelers, die zijn
filmpjes liketen. Hij heeft inmiddels miljoenen
kijkers op YouTube en ook miljoenen abonnees. Er zijn mensen die uren kunnen kijken
naar de diverse banen die Jelle hier heeft gemaakt.
Tot slot kom je in een echte museumwinkel,
waar je zeker wat kunt kopen om dit bezoek af
te sluiten met een aandenken. Tante Hannie is
open van 11.00 tot 17.00 uur op woensdag tot
en met zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur. Je betaalt een klein bedrag aan entree.
Volwassenen 5 euro en kinderen gereduceerd.
Echt de moeite meer dan waard.

Knikkerbaan

Mariken wenst Paul en Muriël veel succes.
Tekst: Anneke Arzbach Foto’s: Gerie Sandmann

Markies Querulijn, Tom Poes, Joost, Olivier B. Bommel

E.T.

Beeldje, te koop in de museumwinkel

Ingang
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Foto 1. De firma Schönberger

Foto 2. Textielhuis Sengers

Foto 3. De winkel van Dille & Kamille en
hotel de Gulden Waagen

DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (13)
Lange Hezelstraat 75A, Sengers textiel, Dille & Kamille, hotel ‘de Gulden Waagen’
‘De Keyserskroon’, een stadskasteel uit
de vijftiende eeuw
Nijmegen kent meerdere stadskastelen. Eén
ervan staat in de Lange Hezelstraat en wel op
nummer 75A, het pand waarin de winkel van
Dille & Kamille én hotel de Gulden Waagen
gevestigd zijn (foto 3). Een stadskasteel
daterend uit de vijftiende eeuw, uitgaande van de aanwezige baksteenformaten en
trapgevelfragmenten. Een groot stenen huis
binnen de stadsmuren, versierd met kantelen
en hoektorentjes. Kantelen en hoektorentjes
die niet dienden voor defensieve doeleinden,
maar meer de status en de macht van de
bewoner uitstraalden 1*. Op de tekening van
Feltman uit 1669 (foto 4) is de omvang van
het gebouw duidelijk zichtbaar.
De voorgevel van het pand is zoveel breder
dan de meeste andere panden. Dit stadskasteel was een dwarshuis, een breed gebouw
waarvan de nok evenwijdig liep aan de straat,

met een hoog dak tussen trapgevels en een
poortgebouw aan de rechterkant (nu hotel)
2*.

Geschiedenis van het pand

Het pand waar het in deze aflevering over
gaat, kent een uitzonderlijke geschiedenis.
Omdat het een stadskasteel betreft zijn de
bewoners invloedrijke personen geweest in
de stad. Diverse burgemeesters die er één
of meerdere ambtstermijnen doorbrachten,
regentenfamilies, mannen die in het schependom een hoge functie bekleedden, zij waren
de bewoners die vanaf de vijftiende eeuw het
pand bewoonden. Enkele namen zijn Kanis,
Quack en Kelffken.
In de eeuwen die volgden werd het bezit alsmaar uitgebreid richting het zuiden, richting
het Kronenburgerpark. Vijf percelen aan de
Roomse Voet en Pijkestraat behoorden er tot
het einde van de achttiende eeuw ook bij. Het

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 verrassende resultaten op.
Ed Nieuwenhuis (links) en
Thed vanden Berg
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Dit keer Lange Hezelstraat 75A: Rieky Cohen, Jo Janssen
en Frank Jasper.

werden de wijnpakhuizen en de wijnkelders
van de familie Quack. In 1600 bijvoorbeeld
werd het perceel bij verkoop omschreven
als een huis en hofstad met een plaats, een
hof en een schuur in de Hezelstraat, achter
grenzend aan de ‘Croonenborchsche toorn’.
De geschatte huurwaarde per jaar bedroeg in
1644 180 gulden en daarmee was het perceel
een van de allerduurste van de stad 2*.
Vanaf begin achttiende eeuw werd het pand
steeds meer bewoond door niet-regenten. Na
houthandelaar en burgemeester Cristoffel
van den Bergh in 1702 (waarover later meer)
woonden wijnkoper Johan Adolph Quack,
tabakshandelaar Knuijver en zoutzieder
Salomon Blom op nummer 75. In 1832 werd
zijn perceel omschreven als een huis met een
‘plaisiertuin, een schuur, een erf en een zoutkeet.’ Hij was verantwoordelijk voor de poort
naast het grote woonhuis in 1878. Van 1894
tot 1930 was het pand eigendom van korenhandelaar Reijalt, die de eerste winkelpui liet
plaatsen door aannemer van den Elft (foto 5)
3*. De eerste winkelier kwam er in 1930: de
firma Schönberger (foto 1).

Textielwinkel Sengers en Rieky Cohen

Een stap in de tijd brengt ons in de jaren 50
van de twintigste eeuw. Na de oorlog werd
het pand bewoond door de familie Sengers.
Op de eerste etage woonde de familie met
drie kinderen. Op de begane grond was
‘textielhuis’ Sengers gevestigd (foto 2). Een
begrip voor ieder die na de oorlog in Nijmegen en omgeving woonde.
2021. We zijn op bezoek bij Rieky Cohen
(83) in Zwanenveld die in de jaren 60 vijf
jaar werkzaam was in de winkel van Sengers
(foto 6). Toen zij en haar Anton kinderen kre-

Foto 5. De aannemer die in 1930 de eerste
winkelpui plaatste
Foto 4. Het stadskasteel op
de tekening van Feltman 1669

gen stopte Rieky met werken bij Sengers.
Rieky: ‘Wil Sengers was een leuke, sociale
baas (foto 7). Het was leuk om er te werken,
maar je verdiende bijna niks. 30 gulden in de
maand. Zeker toen de kinderen klein waren
en je er alle kleertjes kocht, moest je ook nog
geld meebrengen. Je kreeg wel korting.’
‘Waar Sengers de kleren van betrok? Zijn
broer had een kledingfabriek en leverde aan
C&A. Wat bij C&A bleef liggen ging naar
de Hezelstraat. Daar werden de kaartjes er
uitgeknipt en dat verkochten wij. Zo ging dat
toen’ (foto 8).
De winkel van Sengers was niet zo groot als
nu de winkel van Dille & Kamille. Buurman en winkelier in ijzerwaren, de heer Van
Dungen, had een kleine winkel naast Sengers.
Toen Van Dungen overleed werd zijn winkel
bij het huidige pand getrokken.
Ook was het pand destijds minder diep.
Rieky: ‘Als je uit de rommelige winkel naar
achter liep kwam je in een mooie, grote hal
waar een koffiekamer voor het personeel was,
waar een statige trap naar boven leidde waar
de familie woonde. Niet zomaar een trap,
maar een trap waar je halverwege links- en
rechtsaf naar boven kon.’
‘In mijn tijd was er nog geen zelfbediening’,

vervolgt Rieky. ‘Dat kwam pas na 1965. De
klanten kwamen zowel uit onder- als bovenstad en ook van buiten Nijmegen. Dinsdag
was de dag van de reclameaanbiedingen. Dan
vroegen mensen of we het wilden bewaren.
Als ze het dan kwamen ophalen kregen we
een zak snoep of een reep chocolade. Dat
waren leuke tijden.’
In 2007 sloot de dochter van Sengers de
deuren, de zaak was failliet. Sengers sr. was
reeds gestorven in de jaren 70.

Jo Janssen

Zoals bij meerdere panden in de Lange
Hezelstraat komt ook bij het hierboven
beschreven pand Nijmegenaar Jo Janssen in
beeld, als volgende eigenaar van 75A (foto
9). Aangestoken door zijn grote leermeester
Willem Alfrink, leermeester in het renoveren
van grote panden, gaat Jo in de straat aan de
slag om het authentieke van ‘zijn’ panden aan
te pakken en veilig te stellen.
‘Willem Alfrink is mijn meester’, vertelt Jo.
‘Hij heeft mij ook geholpen bij het Lemke.’
(Zie ‘Hezelstraat in verhalen‘, april 2019.)
‘Van Willem was ik een soort knecht. Ik hou
van die man.’
Anders gesteld was het met Jo’s bewondering
voor de gemeente: ‘Toen ik hier twintig jaar
geleden in de straat kwam, had ik zo gedacht,

Foto 7. Links mevrouw Sengers, rechts mijnheer Sengers

Foto 6. Rieky Cohen werkte als verkoopster
bij Textielhuis Sengers

die cafés moeten eruit. Die straat was een
waardeloze ‘klerestraat’. Niemand durfde die
straat in. Daar durfde je met je vrouw geen
koffie te drinken. En de gemeente wilde die
straat voor bewonen maken. De winkels eruit.
Wat ze óók zeiden: de Hezelstraat moest een
ringstraat worden. Nou, ik had ze wel kunnen
vermoorden, die k…gemeente. Ringstraat!’
Terug naar de opknap van het pand: ‘Ik had
graag de originele puien erin gehad, besneden
en zo. Maar dat ging toen niet. Daar was de
tijd te kort voor, want Dille & Kamille wilde
d’r in. De aannemer heeft er puien ingezet die
niet klopten. De pui was zo’n stuk tekort. Ik
zeg tegen de man van de gemeente: “Je moet
komen en zeggen dat je dit niet pikt. Dan
weet die aannemer dat hij een nieuwe pui
moet maken.” De nieuwe pui was toen aan
de bovenkant tekort. Voor de derde keer een
nieuwe pui. Het is een monumentaal pand,
dat ga ik niet met latjes opvullen.’
De prachtige raamlijsten aan de voorkant
zaten er al ver vóór Sengers. Deze wilde geen
geld spenderen aan het onderhoud en haalde
de lijsten weg. Voor deze raamlijsten zocht Jo
Janssen in Den Haag een kennis op met een
monumentaal pand. In Den Haag mochten de
mannen van Jo mallen van de lijsten maken
en in Nijmegen voerde de aannemer het werk
netjes uit. Het resultaat mag er zijn (foto 3).

Foto 8. Dinsdag, de dag van de reclameaanbiedingen
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Foto 9. Jo Janssen knapt het pand op

De authentieke muur in de winkel, achter de
toonbank, kostte Jo ook wat inspanning:
‘Dat heb ik de aannemer niet laten doen, want
ik denk hij maakt het “naar de klote”. Dat heb
ik zelf laten doen.’
Kamer 3 van het hotel levert ook een bijzonder verhaal op: ‘Achter de gipsplaten in die
kamer, vroeger de suite, zit nog een muur
met daarop de mensen geschilderd die het
huis bewoonden. De gordijnen op de muren
geschilderd en aan de onderkant met bloemen
beschilderd. Ik wilde het niet weghalen en
heb er die gipsplaten muur voor laten zetten.
De gemeente weet dat ook.’
Jo sluit af met: ‘De gemeente is een soort
familie van me. Dat moet je onthouden. Ik
betrek ze in alles…’

Frank Jasper

Van huis uit architect, dertig jaar geleden in
Nijmegen beland en laatst werkzaam geweest
als directeur van een woningcoöperatie. Nadat hij in 2015 met werken stopte is hij zich
voor Nijmegen gaan inzetten als raadslid en
onder andere als bestuurslid in het Huis voor

Foto 12. De schouw achter de toonbank
van Dille & Kamille
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Foto 10. De eerste Dille & Kamille
in de Priemstraat

de Binnenstad. Deze organisatie zet zich
in om optimale omstandigheden te creëren
voor de binnenstadondernemers. Ze werken
onder meer aan de aantrekkelijkheid, de
leefbaarheid en bereikbaarheid van de
binnenstad.
Frank: ‘Via de woningcoöperatie leerde
ik de stad snel goed kennen en kwam ik
ook Jo Janssen tegen. Met hem heb ik een
politieke partij opgericht, genaamd Gewoon
Nijmegen, die moest opkomen voor de gewone Nijmegenaar. Met Jo als boegbeeld!’
‘Daar waren we mee bezig toen er een
oudere heer de straat inkwam met de vraag:
“Bent u eigenaar van dit pand? Ik wil dit
pand huren.” Jo en ik hadden afgesproken
dat we eerst met de bovenverdiepingen aan
de slag wilden en de winkel even wilden
laten rusten.’
Met de binnenkomst van deze doortastende
heer, de heer Kamerling, was de komst van
Dille & Kamille een feit. Dille & Kamille
had daarvóór een klein winkeltje bovenaan
de Priemstraat (foto 10).
‘De heer Kamerling dacht echter niet mee

Foto 11. Spaarbogen in de winkel
van Dille & Kamille

in het behoud van de oudheden. Dat deden Jo
en ik. Zo wilden we de oude haard en de oude
muur per se behouden. We hebben een enorme
discussie gehad over de kelder(s). Wij wilden
die mooie tongewelfkelder openmaken, maar
dat zag hij niet zitten. Dat vond hij een te groot
risico in de winkel. De kelder moest en zou
dicht. Die zit nu onder de parketvloer. Onder de
toonbank. Potdicht!’
In de winkel nu nog te zien: de historisch waardevolle muur met spaarbogen (foto 11).
Spaarbogen werden vroeger in de bouw toegepast om stenen te ‘sparen’, dus minder stenen
te gebruiken. Gebakken stenen waren duur
en door bogen te maken kon men met minder
stenen toe. Grote spaarbogen duiden op een
‘armere’ bewoner: er zijn minder stenen nodig.
Een ‘rijkere’ bewoner kan zich meer stenen
veroorloven en metselt een kleinere spaarboog.
Géén spaarboog in een muur betekent dat de
eigenaar voldoende geld bezit.
Verder te zien achter de toonbank de enorme
open haardstede (foto 12), bekleed met geglazuurde steentjes. Steentjes met afbeeldingen.
Steentjes die gingen gloeien als de haard brand-

Foto 13. Hier was ooit de open doorgang richting Parkweg

Foto 14. Binnenmuur nu was ooit buitenmuur

de en middels de afbeeldingen een ‘bijbels
verhaal’ vertellen.

Hotel ‘de Gulden Waagen’

Op de kaart van Feltman uit 1669 (foto 4) is
duidelijk te zien dat dit pand aan de rechterzijde een doorgang had naar de Parkweg (foto
13). Zoals eerder beschreven zat hier in de zeventiende eeuw een rijke houthandelaar met
de houtopslag aan de achterzijde. Meerdere
panden aan de Parkweg hoorden bij Hezelstraat 75. Op de plaats van de doorgang naar
achteren is nu de hal van het hotel gevestigd.
De vijftiende-eeuwse muur in deze hal is nog
in originele staat (foto 14). Dit was ooit de
buitenmuur. De muur is met pek besmeerd,
dit om de boze geesten tegen te houden. In de
muur zijn de plekken nog duidelijk zichtbaar
waar balken, raampjes en andere openingen
hebben gezeten.
150 jaar later kwam er op de doorgang naar
de achterzijde van het stadskasteel een opbouw met een dakje. Weer 100 jaar later werd
hierop opnieuw gebouwd, waardoor de totale

Foto 15. Kantelen van het stadskasteel

hoogte gelijk werd aan die van het hoofdgebouw.
Dat de aansluiting niet helemaal op elkaar
is afgestemd is nog zichtbaar in hotelkamer
nummer 101. De onderdoorgang, de poort, is
in 1956 verdwenen. Op de bovenverdieping
zijn ook de kantelen van het stadskasteel nog
aanwezig (foto 15). Het plafond in de hal van
het hotel is zeventiende-eeuws (foto 16).
In die hal hangen de gekopieerde schilderijen
van het echtpaar Van den Bergh-van Benthem
(foto 17). De originelen van deze schilderijen hangen in het Valkhofmuseum. Van den
Bergh was naast ‘ontvanger generaal van de
Nijmeegse belastingdienst’ en houthandelaar,
ook burgemeester van de stad. In die tijd waren de rijkste mensen vaak ook degenen met
de meeste invloed. Veel industriëlen vormden
ook het stadsbestuur.
De naam van het hotel moest een naam
worden die aansluit bij de historie. Aan de
overkant van de Lange Hezelstraat ligt een
‘gasje’ dat de Gulden Waagengas heet. In dat

Foto 16. Het originele plafond uit de 17e eeuw

‘gasje’ stonden vroeger de vergulde wagen
(lees: koets) en livreiers klaar om prominente gasten die Nijmegen bezochten bij de
Hezelpoort op te halen en naar het Valkhof
te vervoeren. In de Gulden Waagengas werd
de koets geparkeerd en gingen de hooggeplaatsten hun weg.
Met grote regelmaat kwam er ook een man
uit Friesland naar Nijmegen. Niet van adel,
maar wel rijk. Hij kwam hier aan in chique
kleding, maar werd in de Gulden Waagengas
voorzien van eenvoudiger kleding, waarna
hij werd ingekwartierd in het logement dat
later de naam de Prins van Friesland kreeg.
Het doel van zijn bezoek, dat vaak weken
duurde, laat zich raden. Dat waren de dames
van plezier.
Bronnen:
1* uit: Verborgen Verleden, Peter Boer
2* uit: Nijmegen, de bewoningsgeschiedenis
van de L Hezelstraat, Willy Niessen
3* uit: Soliede Waren, gemeente Nijmegen
Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Frank Jasper, Gerie Sandmann, Rieky Cohen,
Henk Kersten en Ed Nieuwenhuis

Foto 17. Frank Jasper voor de schilderijen van de Van den Berghs

Bent u geboren en/of getogen in de Hezelstraat? Wij kijken uit naar uw verhalen. Laat het ons weten via edann@
upcmail.nl of bel naar 06 43 79 51 51.
9
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Oordeelloos luisteren
DOMINIQUE EN FLEUR
Dominique en Fleur werkten beiden bij
De Kindertelefoon, maar zijn sinds april
overgegaan naar een nieuw initiatief; de
Alles oké? Supportlijn. Dit is een telefoonlijn voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Deze
specifieke leeftijdsgroep is voortgekomen
uit de coronatijd. Dominique en Fleur stellen zich voor.
Dominique Bekke is 28 jaar, komt oorspronkelijk uit de Achterhoek, maar ze woont nu al
tien jaar in Nijmegen. Voor haar studie psychologie kwam ze naar Nijmegen en is blijven
hangen. In het tweede jaar van haar studie is
ze als vrijwilliger bij De Kindertelefoon komen
werken omdat ze het interessant vond en haar
hele leven al vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Het werken bij De Kindertelefoon combineerde goed met haar studie. Zo deed ze ervaring
op in het voeren van gesprekken. De functie

die ze nu bekleedt binnen de Alles oké? Supportlijn is die van werkbegeleider. Dit is een
betaalde baan en zo is ze toch maar ‘mooi
doorgestroomd als vrijwilliger’, zegt ze zelf.
Fleur Roelofsen is 21 jaar, komt oorspronkelijk
ook uit de Achterhoek en woont nu een jaar
samen met haar vriend in Nijmegen. Vanwege haar studie Social Work aan de HAN is zij
als stagiaire in oktober 2020 bij De Kindertelefoon begonnen. Sinds april werkt zij als
vrijwilliger voor de Alles oké? Supportlijn.
Toename aan jongvolwassenen
Normaal ligt de leeftijd waarin gebeld wordt
naar De Kindertelefoon van 8 tot 18 jaar. Maar
sinds de coronatijd is daar verandering in
gekomen. Er vond een opvallende toename
van jongvolwassenen plaats die ook gebruik
maakten van De Kindertelefoon. Dominique
legt uit hoe zij dit gesignaleerd hebben: ‘De

gesprekken van De Kindertelefoon worden
constant gemonitord. Bij de eerste golf van
corona merkten de vrijwilligers van De Kindertelefoon dat er een grote toename was aan
jongeren die belden met emotionele problemen. Kwesties zoals depressie, eenzaamheid,
zorgen over studie en toekomst. We zagen in
die stijging dat er met name ook veel meer
oudere jongeren belden. We vragen niet specifiek naar de leeftijd, maar vaak hoor je wel of
het iemand van 12 is of over de 18. Qua stem
of gaandeweg het gesprek zegt iemand dat
hij bijvoorbeeld op de middelbare school zit.
Dan maken we een inschatting.
'De toename van jongvolwassenen werd ook
bespeurd omdat we over de hele dag cijfers
bijhouden van alle gesprekken die binnenkomen. Door dit registratiesysteem kregen we
daar een heel goed overzicht van. Uiteraard
gebeurt dit anoniem. Met de cijfers monitoren
we een bepaalde leeftijd, het onderwerp en
of er een doorverwijzing is gemaakt naar een
instantie. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts
zijn, maar ook iemand van Veilig Thuis. Dit
uiteraard met toestemming van de beller.'
Het is een hele specifieke groep
‘Als je boven de 18 bent kom je in principe
uit bij De Luisterlijn en word je daar ook naar
doorverwezen. Die is er voor volwassenen. De
groep van 18 tot 24 kon daar altijd al terecht,
maar de Alles oké? Supportlijn is juist in het
leven geroepen om zich meer te richten op
deze leeftijdsgroep. De hulplijnen en diverse instanties waar wij mee samenwerken
hebben contact met elkaar en constateerden
bij navraag ook dat de leeftijd van de bellers
veranderde. Dit is een hele specifieke groep.
De kenmerken van deze groep zijn heel breed
en lopen erg uiteen. Sommige jongvolwassenen wonen bijvoorbeeld met 22 jaar nog thuis
en anderen al op kamers. Of ze wonen samen
en hebben soms al kinderen. Die hebben weer
met hele andere problematiek te maken. We
vonden dat we iets met deze groep moesten
doen.’

Fleur Roelofsen op haar werkplek
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Eenzaamheid is een grote factor
Fleur werkte vanaf het begin van de coronatijd
bij De Kindertelefoon. Zij heeft het grote verschil in toename van leeftijd niet meegemaakt,
maar het viel haar wel op dat tijdens de eerste
lockdown de gesprekken meer corona-gerelateerd waren. Zoals eenzaamheid: ‘Iemand
verhuist voor het eerst voor zijn studie naar
een nieuwe stad en gaat op kamers en komt
alleen te zitten. Je kent niemand, behalve
misschien je huisgenoten. Hoe ga je nieuwe

al met het begeleiden van studenten. Een
soort buddysysteem en zij denken mee over
wat jongeren fijn vinden. Binnen twee á drie
maanden tijd is het plan geschreven en was
het klaar. Het is heel snel gegaan.
Lancering
‘Het komt wel vanuit De Kindertelefoon, maar
de Alles oké? Supportlijn is echt een aparte
organisatie. De lancering was op 7 april. Alles
was gepland en we gingen live. Een dag om
trots op te zijn. Met gepaste coronamaatregelen hebben we het gevierd. We hebben er in
het begin, via de media, niet te veel aandacht
aan besteed. We waren op locatie maar met
een heel klein groepje vrijwilligers begonnen.
Eerst maar eens kijken hoe het liep. Of er
überhaupt gebeld werd en of we extra mensen moesten aannemen. We zijn begonnen
met dertig en binnen anderhalve maand zaten
we al op negentig vrijwilligers. Er was dus
wel degelijk behoefte aan. Daarna zijn we het
ook meer onder de aandacht gaan brengen
bijvoorbeeld via Instagram.'
Steun VWS
‘Het project wordt bekostigd door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en staat voorlopig voor een jaar
gepland. Hoe dit er vanaf april uit gaat zien
is nog onduidelijk en afhankelijk van diverse
factoren. We moeten ook nog maar kijken
hoeveel animo er dan nog voor is. Wij voeren
nu ongeveer tussen de veertig en vijftig
gesprekken per dag, dus dat is best veel. Dat
zegt wel iets en is precies de reden waarom
we zijn gestart. Het is wel de bedoeling om
daarna door te gaan.’

Fleur Roelofsen en Dominique Bekke

contacten leggen? Of een studentenvereniging zoeken? Hoe vind je een stage en kom je
in contact met anderen?' Gebrek aan motivatie voor de studie kwam ook vaak voor. ‘Hoe
krijg je je cijfers weer omhoog? In je eentje?’
Met name is Fleur een luisterend oor en willen
de jongvolwassenen alleen maar even praten.
‘Maar soms kijk je wat je voor die jongere
kan doen en kom je samen tot een oplossing.
Maar we maken nooit een vervolgafspraak.
Terugbellen mag altijd, maar je weet dan niet
bij wie je uitkomt. Zo houd je afstand’.
Ontstaan ‘Alles oké?? Supportlijn’
‘De kindertelefoon is een landelijke organisatie’, vertelt Dominique. ‘Deze heeft op het
moment zeven locaties, maar wordt door het

hele land bediend. De signalen kwamen dus
binnen via De Kindertelefoon en De Luisterlijn
en werden inzichtelijk via het registratiesysteem. De vraag werd uitgezet of wij daar iets
mee wilden doen en een projectplan konden
creëren. De Kindertelefoon heeft dit projectplan geschreven. We hadden niet alleen zelf
aan de bel getrokken, maar signalen bereikten ons ook door een hulpvraag via diverse
instanties. Er is eerst een grondig onderzoek
gedaan door universiteiten, die concludeerden ook dat er echt iets moest gebeuren. De
kindertelefoon is in dat gat gesprongen en
heeft een plan geschreven. Wij hebben dat
opgezet in samenwerking met lokale partijen en er zijn ook studenteninitiatieven bij
betrokken geweest. Zij hadden die ervaring

‘Trots wat we neergezet hebben’
‘Wij zijn trots op wat we neergezet hebben en
dat iedereen bij ons terecht kan met allerlei
soorten vragen en kwesties. Het hoeft niet
alleen over de grote onderwerpen te gaan.
Gewoon even lekker kletsen of om te delen
dat iemand niet lekker ‘in zijn vel’ zit. Maar
de serieuze zaken zijn ook belangrijk, zoals
een ongewenste thuissituatie door misbruik
of zo. Het is goed dat ze ons weten te vinden.
Ze zeggen vaak: "Fijn dat ik gewoon even van
me af heb kunnen praten en dan kan ik weer
door". Dat is heel mooi’
Dominque ziet de Alles oké? Supportlijn
eigenlijk als een soort dagboek, waar mensen
in schrijven wat ze kwijt willen.
• www.kindertelefoon.nl 0800 0432 elke dag
van 11.00 tot 21.00 uur voor ieder kind in
Nederland tussen de 8 en 18 jaar.
• www.deluisterlijn.nl 088 0767 000 24/7
bereikbaar voor iedereen die ouder is dan 18
jaar
• www.allesoke.nl 0800 0450 elke dag tussen
14.00 en 22.00 uur voor de leeftijd tussen de
18 en 24
Tekst: Karin Toussaint Foto's: Gerie Sandmann
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Kronenburgerpark

DE PASFOTO VAN SOFIE

12

Deze prachtige foto lijkt zoals tegenwoordig een pasfoto behoort te
zijn. Een foto zonder verhaal. Neutraal.

Deze foto is een welverdiend eerbetoon aan de fotograaf van Mariken.
En een even welverdiend eerbetoon aan de dierenverzorgers.

Maar zoals dat bij een pasfoto niet lukt - hoe kijk je als mens
onpartijdig? - spreekt ook deze foto boekdelen.

Bij toeval kon Gerie dit beeld maken, evenwichtig van kleur en ritmiek.
Schoon. In de letterlijke betekenis van het woord.

Wij zien Sofie, wat Sofie ziet blijft onbekend.
Een mens moet zijn best doen geen verhalen te vertellen met zijn ogen,
Sofie kijkt gewoon.

Meer woorden zijn bij deze foto niet nodig.
Tekst: Joke van Onna Foto: Gerie Sandmann

VROEGER

EN NU
BROERSTRAAT
1910 (Foto: A.A. van der Borg)

Broerstraat, gezien richting noorden. De foto
uit 1910 is genomen in de Korte Molenstraat.
Rechts is de Pauwelstraat, links de Houtstraat.
De foto uit 2021 is op exact dezelfde plek genomen. De Korte Molenstraat heet inmiddels
Broerstraat. Links is niet meer de Houtstraat,
maar Plein 1944.
De Broerstraat is in de oorlog volledig verwoest.
Tijdens de wederopbouw is de straat verbreed.
Er moesten immers auto's kunnen komen. Dat
is te zien op de foto uit 1966. Drie jaar later was

de straat omgetoverd tot voetgangersgebied, het
eerste in Nijmegen. Wel stonden er veel vitrines
en plantenbakken midden in de straat. Die hinderden een goede doorgang op drukke momenten. Ongeveer tien jaar later zijn ze verwijderd.
Sinds 1850 was op de linkerhoek een van de
beroemdste winkels van de stad: boekhandel
Kloosterman. Rond 1995 was het afgelopen.
Momenteel staat het pand te huur.
Tekst: René van Berlo
Zwart-witfoto's: collectie Regionaal Archief Nijmegen

1966 (Foto: Fotopersbureau Gelderland)

1969 (Foto: Jan van Teeffelen/Jan Brinkhoff)

2021 (Foto: Gerie Sandmann)
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Een van de kunstwerken

ElsA Jansen

‘THE COLORFIELD PERFORMANCE’

Voor de vierde keer vindt dit grote Landart-project plaats, nu bij Elst in Park
Lingezegen. Het duurt tot en met 1 oktober 2021.

Dirk Hakze is de initiator en drijvende kracht
hiervan. Hij is monumentaal vormgever en
kunstenaar. ‘Het is echt een mega-project dat
zich deze maanden gevormd heeft. Elke dag
zie je het groeien, en dat allemaal dankzij de
kunstenaars die al hun creativiteit loslaten op
hun Paneel’, aldus Dirk.

Affiche
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ElsA Jansen is één van de 500 kunstenaars
uit 25 landen die in een groepje, ieder in één
dag, een schilderij maken van 1,22 bij 1,22
centimeter, dat daar blijft staan in de buitenlucht op palen, 2 meter van elkaar af. Samen
vormen die een kleurrijk veld in het landschap
in de vorm van een afgeknotte ellips, te bewonderen vanaf een uitkijkpost.

ElsA neemt deel aan dit project, dat haar
meteen aansprak, omdat we tenslotte allen
één zijn. Ze doet mee met drie schilderijen en
schildert karana’s (oftewel karakterschilderijen), aards en kosmisch geïnspireerd. Deze manier van tekenen is bij haar in 2012 ontstaan
hoog in de bergen in de Franse Ardèche, met
portretten van dorpsbewoners en kinderen,
die het hilarisch vonden. (U hebt haar vast
wel nadien als straatartiest gezien?) Ze tekent
dan het gezicht, zonder daarbij op papier te
kijken. Dan ontstaat een vreemd gezicht dat
de mensen echter iets te vertellen heeft. Dit
concept heeft ze verder ontwikkeld. Ze gaat in
haar werk naar de eenvoud/essentie en naar
de onschuld van het kind. Ze volgt nu haar
eigen weg en zo ontstaan nieuwe kleurengamma’s, verschillende symbolieken en lagen.
Men kan deze ontdekken door er als het ware
doorheen te ( leren) kijken op afstand en met
fijngeknepen ogen, zonder oordeel. Bijzonder
is dat sommige schilderijen ook zijwaarts of
op zijn kop gehangen kunnen worden, waardoor ze een nieuwe betekenis krijgen. ElsA wil
met haar werk schoonheid, liefde en positivi-

teit in de wereld brengen. Ze heeft altijd op
de eerste plaats voor ogen gehouden wat de
oude Grieken zeiden: ‘Ken uzelve.’ Verbeter
de wereld, begin bij jezelf. En ze leerde van
zichzelf houden. Ze voorziet het ontstaan van
de Nieuwe Spelende Mens, al aangekondigd
door onder andere Constant via zijn Babylon,
een Nieuwe Wereld van Liefde, waarin angst,
macht, geldzucht en ego verdwenen zijn. We
zien de sluiers al opgelicht worden.

Eind augustus waren alle schilderijen geschilderd. De hele maand september kan men van
het totaal, als Land-art genieten. U bent van
harte welkom.
De Toegang tot het project is vrij. Geweldig
voor een dagje uit, ook leuk voor kinderen.
Info: www.thecolorfieldperformance.nl en
www.elsaja.kunstinzicht.nl.
Tekst: ElsA Jansen
Foto’s: ElsA Jansen en Gerie Sandmann

Overzichtsfoto

Centrum
Beweegt!
Kom in beweging
Sport bepaalt mede wie je bent, wat je doet, waar en
wanneer. En vooral ook, met wie je dat doet. Deelnemen aan sport betekent dan ook vaak deelnemen
aan de samenleving. Sporten en sportclubs zijn een
ontmoetingsplek voor allerlei mensen, van jong tot
oud.
Maar deze rol van sport en bewegen is tijdens de
corona-crisis zwaar onder druk komen te staan. Door
de lockdown waren lang niet alle sporten meer mogelijk, vooral als daarbij de anderhalvemeterregel
niet kon worden aangehouden. Veel mensen hebben
het daardoor fysiek en mentaal zwaar. Maar nu er
licht gloort aan het einde van deze duistere tunnel,
is sport en bewegen een belangrijk onderdeel van
gezond en beter uit de coronacrisis komen. Sport
biedt gezondheid, plezier en een gezonde afleiding.
Ze zorgt voor weerbaarheid en vitaliteit en is een belangrijk deel van ons sociaal leven. Binnen dit kader
organiseert ook dit jaar weer de NOC*NSF de Nationale Sportweek.

De Nationale Sportweek
Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot
en met 26 september organiseren gemeentes, sportbedrijven en clubs in heel Nederland activiteiten om
oud en jong op een laagdrempelige wijze kennis
te laten maken met sport en bewegen. Iedere stad,
dus ook Nijmegen, heeft een uitgebreid programma en ook in het centrum zetten sportverenigingen
de deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk
nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Dit jaar is er op de woensdag speciale
aandacht voor de jeugd, de Ontdek je talent-dag.

Ontdek je talent-dag
Op initiatief van Topsport Gelderland en de gemeente Nijmegen wordt er op woensdag 22 september
de Ontdek je talent-dag georganiseerd. Ben jij in de
leeftijd van 10 tot en met 14 jaar en weet je niet zo
goed welke sport je leuk vindt of welke sport het
beste bij je past? Kom dan naar de Ontdek je talent-dag in Nijmegen. Via de sport-oriëntatie-tool van
het Sportkompas brengen we jouw talenten in beeld.
Na deelname ontvang je een persoonlijk advies en

word je gekoppeld aan een buurtsportcoach die jou
helpt bij het vinden van een sportvereniging in jouw
buurt.

Ontwikkeling van ieders talent
staat centraal
De Ontdek je talent-dag helpt bij het maken van
een goede sportkeuze en brengt de interesse en
motorische voorkeur van ieders talent in beeld. Als
kinderen een sport kiezen vanuit hun eigen kunnen
en motivatie, beleven ze meer plezier en zullen ze
sneller vooruitgang boeken.

Het Sportkompas
Het Sportkompas is een oriëntatie-tool die helpt
bij het maken van een goede sportkeuze en die de
motorische en mentale vaardigheden van het kind
in kaart brengt. Binnen dit Sportkompas staan twee
testen centraal: de I DO- en I LIKE-test.
Met de I DO-test wordt aan de hand van veertien
beweegoefeningen gekeken welke sporten het best
passen bij de fysieke vaardigheden van het kind.
Tijdens deze test worden verschillende onderdelen
gemeten, zoals kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, balans, oog-hand-coördinatie en loco-motor
(bewegen in de ruimte). Iedere sport bestaat uit de
hierboven genoemde vaardigheden. Deze zijn wetenschappelijk gerangschikt in welke mate de vaardigheid voorkomt in een sport; bij de éne sport heb
je meer kracht nodig, bij een andere sport meer uithoudingsvermogen en dergelijke. Via deze manier
kan er gericht advies gegeven worden over welke
sport motorisch gezien het beste bij het kind past.
Bij de I LIKE-test worden vragen gesteld welke manier van bewegen het kind leuk vindt. Het sportkompas is dus een uitstekende manier om inzicht te krijgen in wat het best bij hem of haar past.
[afbeelding: Ontdek-je-talent-dag 02.png]

Voor wie?
Ben je in de leeftijd 10 tot en met 14 jaar, dan ben je
van harte welkom op de Ontdek je talent-dag.

Wanneer?

Woensdag 22 september 2021. De testen worden
uitgevoerd tussen 14.00 en 19.00 uur.

Waar?

De testen worden uitgevoerd op het Montessori
college in Nijmegen. Kwakkenbergweg 27, 6523 MJ
Nijmegen. Meer informatie of gelijk aanmelden? Ga
dan naar www.topsportgelderland.nl/ontdek-je-talent-dag of e-mail ontdekjetalentdag@topsportgelderland.nl.

Bronnen/ afbeeldingen: Gemeente Nijmegen,
website NOC*NSF, website Topsport Gelderland
Samenstelling: Jack Fila

Wist u dat:
De agenda (onder voorbehoud) van de Nationale Sportweek in Nijmegen:
Vrijdag 17 september:
-

Opening

-

Avond van de Nijmeegse Sport

Zaterdag 18 september/ Zondag 19 september:
-

Dag van de sportverenigingen

Maandag 20 of dinsdag 21 september:
-

Dag van de senioren-volwassenen

Woensdag 22 september:
-

Dag van de scholen. Alle leerlingen ontvangen een Sjors-Sportief boekje met het
sport-, beweeg- en cultuuraanbod van
Nijmegen. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd waar de jeugd aan mee
kan doen.

-

De ‘Ontdek je talent Dag’, tussen 14.00 –
19.00 uur. De testen worden uitgevoerd op
het Montessori college in Nijmegen. Kwakkenbergweg 27, 6523 MJ Nijmegen.

Vrijdag 24 september:
-

Active living event. Hoe breng je en houd
je mensen in beweging? Deze vraag staat
centraal tijdens het Active Living Event
i.s.m. Radboud Universiteit

Voor de concrete invulling van de dagen, zie
www.nijmegen.nl/diensten/sport/.

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 maandag 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.
15

SEPT 2021

Gemeente heft afdeling Wijkmanagement op
‘Gebiedstafels’ moeten die gaan vervangen
De gemeente Nijmegen heeft de afdeling Wijkmanagement opgeheven. Sinds 1 september 2021 is haar rol overgenomen door
gebiedstafels. Dat blijkt uit een e-mail die de gemeente heeft
gestuurd naar talloze bewoners en hun organisaties in de stad.
Alle medewerkers van de afdeling Wijkmanagent hebben een andere
functie gekregen. Wie de nieuwe contactpersonen in de gemeente zijn,
was nog niet bekend toen deze Mariken naar de drukker ging.

Maandenlang intern besproken

Deze reorganisatie is intern maandenlang besproken. Er mocht
niets over naar buiten komen. Toch gebeurde dat. De wijkmanager
van stadsdeel Oud-West (Waterkwartier en Wolfskuil) vertrok. Onze
collega’s van de Wester vroegen de gemeente of ze vervangen zou
worden. Het antwoord was:
‘Nieuwe manier van werken in de wijken. Als gemeente willen we de
manier waarop we ons werk voor de wijken hebben georganiseerd
versterken. Zodat we dat werk nog beter, vraaggerichter en efficiënter
kunnen doen, in samenwerking met de bewoners en partners in de
wijken. Hiervoor ontwikkelen we dit jaar in de praktijk een nieuwe werkwijze. Hoe die er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend. Wel is
duidelijk dat we het wijkgericht werken volledig onderbrengen bij de inhoudelijke afdelingen en Wijkmanagement als aparte afdeling ophoudt
te bestaan. Dat is de reden dat de wijkmanager van Oud-West/Wolfskuil nu niet wordt vervangen. En dat we in Oud-West als eerste zullen
starten met een nieuwe manier van werken. In de komende weken
wordt duidelijk hoe, inclusief de nieuwe contactpersonen voor de wijk.
Voorop staat dat de bewoners en professionals duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden.’

Mail naar de burgers

Verder liet de gemeente niets weten. Her en der kregen ambtenaren
en bestuurders vragen, maar antwoorden kwamen niet. Tot de eerste
dag van het zomerreces van de gemeenteraad. Toen verscheen de
volgende mail in talloze mailboxen:
‘Beste relatie, Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons
werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen,
komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.
‘Wat verandert er? Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een
waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken
en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze
rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht
werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek
en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op
te bestaan.
‘Gebiedstafels. Vanuit de inhoudelijke afdelingen gaan we werken met
zogeheten "gebiedstafels". Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraag16

Voorlaatste wijkmanager Stadscentrum Eric van Ewijk

stukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe
werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de
praktijk.
‘Wat betekent dit voor u? Voorop staat dat bewoners en professionals
tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente
behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan
komen, hoort u eind augustus van ons.
‘Tot 1 september kunt u contact opnemen met Wijkmanagement via het
centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl of telefoonnummer:
024-3292928.
‘Meer informatie. Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze
ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl.
‘We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit
naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken.
Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/uw organisatie
vorm blijven geven aan onze samenwerking.’
Dat was het. Maandenlang intern overleg. De burgers op de eerste
dag van de vakantie inlichten en daarna stil zijn. Het zal niet verbazen
dat hier meteen over gemopperd werd. Zie bijvoorbeeld de column van
Toon Kerssemakers op de pagina hiernaast.

Discussie op Twitter

Bovenstaande tekst stond ook in ons collegablad de Dukenburger. Dit
blad kwam twee weken eerder uit dan deze Mariken. Er was meteen
commentaar op Twitter. CDA-raadslid Marjolijn Meijling reageerde als
eerste. Zij kopieerde het artikel en twee columns hierover. En schreef
hierbij: '"Gemeente heft wijkmanagement op" artikel in @dukenburger.
Namens @CDANijmegen heb ik dit geagendeerd voor na ons reces.
De raad moest het bij de "overige" collegestukken lezen. Dat doet

Toon Kerssemakers

Nieuw: ‘gebiedstafels’
Voor ál uw wijkproblemen
Ik wil nu even nuilen (Nijmeegs voor zeuren) over een nieuwe
gemeentelijke oplossing voor wijkproblemen: gebiedstafels. Wat
is dít nu weer, denkt u waarschijnlijk.
Laatste wijkmanager Stadscentrum Marjo van Ginneken

geen recht aan dit onderwerp, dit heeft impact. Ik begrijp heel goed de
zorgen van inwoners. Het feit dat het bij de "overige" stukken voor de
raad stond vind ik onbegrijpelijk. Dat zijn de stukken waarvan het college het niet nodig acht met de raad actief in gesprek te gaan. Dus als je
als raad even niet oplet is het doorgevoerd met akkoord van diezelfde
raad. Enfin nu dus toch gewoon een gespreksronde en een debat. (...)
Bizar. Ik vind dit echt slecht. Het hele proces naar inwoners, organisaties die actief zijn in de wijken en ons als raad.'
Er ontstond een hele discussie, waarin ook andere raadsleden zich
mengden. Zij hadden allemaal vragen of kwamen met aanmerkingen.

Commentaar

Het scherpste commentaar kwam van oud-Gelderlander-journalist
Rob Jaspers: 'Nieuwe organisatie voor wijkaanpak in Nijmegen. Intern
in stilte geregeld. Zoiets doe je toch in gesprek met wijken en buurtorganisaties en in het openbaar ook met de lokale politiek? Het gaat
toch om de beste wijkaanpak. Dat stem je dus af met bewoners. Het is
2021 hoor. Dat de wijkaanpak soms moet veranderen logisch ja, maar
de kennis van de wijk, de vragen vanuit de wijk horen dan centraal te
staan. En die kennis krijg je door gesprek en afstemming met de buurtbewoners. Niet door onderlinge afstemming ambtenaren in stadhuis.
(...) Dit is besturen anno 1910. Schadelijk en schandelijk. Pro-actief
overleg/gesprek met bewonersgroepen over wijken en de aanpak in
hun buurten hoort voorop te staan. Stadhuis werkt voor de stad(sbewoners) en niet andersom. (...) College verdient stevige tik op de
vingers. Vooral omdat ze niet begrijpen hoe je bewonersbetrokkenheid
meeneemt in besluiten. Niet stadhuis maakt de stad, nee de bewoners
maken, vormen de stad.'
Inmiddels is duidelijk dat het raadsdebat in oktober plaatsvindt. Dat is
dus ruim een maand nadat de afdeling Wijkmanagement is opgeheven
en de medewerkers zijn herplaatst.
Samenstelling: René van Berlo Foto Eric van Ewijk: Ron Disveld
Foto Marjo van Ginneken: Jacqueline van den Boom

Eerst even wat uitleg. Niet zo lang geleden omarmde Nijmegen
het wijkmanagement. De stad/gemeente moest naar de wijk
toekomen. Dichter bij wijkbewoners staan. Dat betekende ondermeer voor elke wijk een wijkcentrum en het benoemen van een
aparte wethouder wijken. Én er kwamen wijkmanagers.
Het idee van aparte wijkmanagers, die wijkproblemen concreet
zouden aanpakken, was niet verkeerd, maar wel even wennen.
Desondanks leerde centrum en Benedenstad de wijkmanagers
Eric en Marjo vlug kennen en waarderen.
Deze zomer kwam plotseling een nieuwe maatregel. Per
1 september is het wijkmanagement opgeheven. Er komen
gebiedstafels. Aan die ‘tafels’ gaan ambtenaren van verschillende
afdelingen problemen op het gebied van leefbaarheid in wijken
bespreken en coördineren. Wijken houden wél een vast contactpersoon. Eind augustus zou meer informatie volgen. Tijdens
de rest van dit jaar zal praktijkervaring met de nieuwe werkwijze
worden opgedaan(!). Zo staat het tenminste in een rondzendmail
van de gemeente.
Vager kan het niet, dacht ik toen ik het las. Waarom de huidige
heldere opzet voor het wijkmanagement inruilen voor zoiets
onduidelijks als een ‘gebiedstafel’? Waarom maanden gaan zoeken naar ‘nieuwe schoenen, terwijl de oude schoenen, die best
wel lekker zaten, al bij de stort liggen?’ Daarnaast lijken met de
komst van gebiedstafels méér mensen nodig te zijn. Die, om het
overzicht te houden, méér met elkaar gaan vergaderen. Waardoor ook méér bazen ergens toestemming voor moeten geven.
Het oplossen van problemen kost daardoor méér tijd. Je kunt
dan ook rekening houden met teksten als: ‘Daar ga ik niet over,
daarvoor moet u bij mijn collega zijn.’
Wijkbewoners zitten hier echt niet op te wachten. Daarnaast krijg
ik nu al medelijden met de wijkcontactpersonen nieuwe stijl en
gebiedstafel-ambtenaren. Die dreigen met al dat vergaderen niet
aan gebiedstafels maar aan nuiltafels te gaan werken. Nijmegenaren weten precies wat je dan kunt verwachten: niets.
Toon Kerssemakers Foto: Huub Luijten
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Joodse oorlogsslachtoffers

Elias den Arend
Afgelopen mei verscheen het boek Voor
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween 1940-1945
van de hand van stadgenoot Frank Eliëns. In de komende uitgaves van Mariken nemen we geschreven portretten uit
zijn boek op. besteden wij aandacht aan
een aantal levensgeschiedenissen van
Joodse Nijmegenaren en Joden die in
Nijmegen ondergedoken waren of wilden onderduiken en het slachtoffer werden van het nazibewind. Dit keer staan
Elias den Arend en het echtpaar Van
Coevorden-van Kleef centraal.
Op 25 april 1941 vestigden zich in Nijmegen
aan de Observantenstraat 15 Elias den Arend
en zijn vrouw Franziska Pollauf. Elias was op
2 mei 1895 in Rotterdam geboren. Franziska
werd op 12 oktober 1902 in Wald (Oostenrijk) geboren. Franziska was niet-Joods en
Rooms-Katholiek, waardoor Elias behoorde
tot de categorie gemengd gehuwd Joden die in
principe en aanvankelijk gevrijwaard zouden
blijven van deportatie.

Een val

Omstreeks 25 augustus 1942 kreeg het echtpaar Den Arend bezoek van een hen onbekende man die zich voorstelde als Jacob van
Spier. Die vertelde dat hij wilde onderduiken
en dat hij een veilige plaats zocht om zijn geld
in veiligheid te stellen. Hij had begrepen dat
Den Arend over contacten zou beschikken die
mogelijk zijn geld in bewaring wilde nemen.
Van Spier, die met Peter Hooge en Gerrit C.
Gerritsen (laatstgenoemden werkten voor de
Sicherheitsdienst) veel voor de Nijmeegse politie werkte bij het verraden van verzetsmensen en Joden, zette een val op voor Den Arend.

Hulp bieden

Hooge ging op een niet bekende dag na spertijd naar Den Arend om zijn hulp in te roepen
bij het zoeken naar een onderduikadres. Den
Arend had in Nijmegen pogingen ondernomen
om een onderduiknetwerk op te zetten en zou
ook hulp kunnen bieden bij het vluchten naar
buitenland. Hooge deed zich voor als een in
Nijmegen ondergedoken Jood en adviseerde
Den Arend voordat ze onderweg gingen zijn
18

Klooster Berchmanianum van de Jezuïeten aan de Houtlaan, circa 1935

Jodenster af te doen. Zo gingen ze te voet onderweg richting Malden. Daar zou Den Arend
geld en goederen ontvangen die hij in bewaring zou nemen. Ter hoogte van de hoek St.
Annastraat-Scheidingsweg werden Hooge en
Den Arend gearresteerd door de commissaris van politie Van Dijk en agent G. Wanders.
Ook Gerritsen was bij de arrestatie betrokken, evenals Obersturmführer Karl Herfuhrt.
Hooge kreeg, zo was het plan, de kans te ‘ontsnappen’. Den Arend werd door Van Dijk en
Herfuhrt overgebracht naar het klooster Berchmanianum van de paters Jezuïeten aan de
Houtlaan, dat in 1942 was genaast door de
Duitsers. Herfuhrt had daar de leiding over
een dependance van het Lebensborn-project.
In het klooster was een Mütterheim gevestigd
waar geselecteerde arische vrouwen bezwangerd zouden worden door elitesoldaten van
de SS om zo ‘raszuivere’ kinderen te krijgen,
geheel overeenkomstig de filosofie van Adolf
Hitler. Ondanks het feit dat het Mütterheim in
Nijmegen operationeel was, heeft het nooit als
zodanig gefunctioneerd. Herfuhrt vertrok later
naar het kasteel Wégimont bij Luik waar hij
een Mutterheim leidde dat wel kinderen voortbracht naar Hitlers wens.

Verhoord

In het klooster aan de Houtlaan werd Den
Arend door Van Dijk en Herfuhrt verhoord.
Uiteraard kon en wilde hij niets van het hem
ten laste gelegde bevestigen. Om het opgezette
spel geloofwaardig te houden werd Hooge opnieuw ‘gearresteerd’ en met Den Arend gecon-

fronteerd. Ook deze confrontatie leidde niet
tot een verklaring van Den Arend. Van Dijk,
Wanders en Hooge onderzochten daarop het
huis van Den Arend aan de Observantenstraat.
Daar werd echter geen belastend materiaal
aangetroffen. Het gezelschap ging vervolgens
weer terug naar de Houtlaan waar SS-soldaten Den Arend treiterden en hem, alsof het een
exercitieoefening was, door een vijver bij het
klooster liet lopen. ‘Dit werd als een lolletje
beschouwd omdat de jood verteld had dat hij
soldaat was geweest’, aldus agent van politie
Wanders die Den Arend beschreef als een ‘onooglijk klein ventje.’ Telkens als Den Arend
iets gevraagd werd sprong hij in de houding en
klapte met zijn hakken tegen elkaar ‘waardoor
hij zich gewoon belachelijk maakte’, aldus
Wanders.

Op transport

Commissaris Van Dijk had geen enkele grond
om Den Arend te arresteren, maar omdat deze
zonder ster én na spertijd op straat liep, werd
hij op 17 september als straf overgebracht naar
Westerbork. Daar werd Den Arend, als ‘strafgeval’ de volgende dag op transport gesteld
naar Auschwitz waar hij op 47-jarige leeftijd
op 31 december 1942 werd vermoord.
Mevrouw Den Arend overleefde de oorlog en
keerde op 3 december 1945 terug naar haar geboorteland Oostenrijk.
Tekst: Frank Eliëns
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Van Coevorden-van Kleef
Fritz en Martha

Het jonge echtpaar Siegfried van Coevorden
(Fritz) en Martha van Coevorden-van Kleef
waren in WOII woonachtig in Den Haag en besloten in Nijmegen onder te duiken. Nijmegen
was voor Fritz geen onbekende stad. Voor de
oorlog woonde hij bij zijn zus Hertha en haar
man Lazarus Beem in aan de Mesdagstraat 31.
Begin mei 1944 werd de opzichter bij de
dienst Gemeentewerken in Nijmegen, H.G.
Wijnacker, door Fritz benaderd met de vraag
of hij samen met zijn vrouw een aantal dagen
bij Wijnacker mocht onderduiken. Wijnacker
hoefde daar niet lang over na te denken en
haalde het echtpaar Van Coevorden, dat op 5
mei met de laatste trein vanuit Utrecht kwam,
af op het station en nam hen mee naar zijn
benedenwoning aan de Tooropstraat 8. Wat
Wijnacker niet kon weten was dat agent van
politie Wiebe op het politiebureau bezoek had
gekregen van de bovenbuurman van Wijnacker, Theodorus Marinus Rasing. Die had van
Wijnackers vrouw gehoord dat zij de volgende
dag logés zou krijgen, waarvan Rasing vermoedde dat ze Joods waren. Volgens Rasing
‘bemoeide Wijnacker zich veel met Joden’.
Wiebe stuurde Rasing naar Verstappen, het
hoofd van de Politieke Dienst, om hem zijn
verhaal te vertellen. Wiebe en zijn collega Hidskes gingen de volgende dag laat in de avond
naar Wijnacker waar ze het zo juist gearriveerde echtpaar Van Coevorden én Wijnacker
arresteerden. Laatstgenoemde werd na enige
dagen vrijgelaten.
Fritz werd als gevangene tewerkgesteld in het
Kommando Echterdingen, vlakbij het concentratiekamp Natzweiler, en werd eind 1944
overgebracht naar het vliegveld Natzweiler-Struthof bij Stuttgart om daar te werken.
Daar leefde hij onder erbarmelijke omstandigheden. Hij kwam er door uitputting om het leven op 25 april 1945, 28 jaar oud. Zijn vrouw
Martha werd op 1 februari 1945 in Auschwitz
vermoord.
In 2005 werd bij een Amerikaans militair
vliegveld in de buurt van Stuttgart een graf
met 34 lichamen gevonden. Volgens de Oorlogsgravenstichting en het Nederlandse Rode
Kruis is Siegfried van Coevorden mogelijk

Concentratiekamp Natzweiler-Struthof, ongeveer vijftig kilometer buiten Straatsburg in de Elzas

één van de dertien Nederlandse Joden die in
het massagraf begraven liggen. Op dringend
verzoek van Joodse organisaties werd afgezien
van DNA-onderzoek en werden de stoffelijke
resten herbegraven op 15 december 2005 op
de Amerikaanse luchtbasis Filderstadt. Daarbij was ook aanwezig Efraïm Kochba, de zoon
van Siegfried van Coevorden en Martha van
Kleef.

heeft toen alsnog bepaald dat die man niet
voor me kon zorgen en ik ben teruggegeven
aan mijn eigen familie.’ Zijn oom Fritz nam
hem vervolgens mee naar het toenmalige Palestina en bracht het kind, net vier jaar oud, onder bij zijn zuster in een kibboets. Op 12-jarige
leeftijd werd hem verteld dat zijn echte ouders
op transport naar Auschwitz waren gestuurd
en daar waren vermoord.

Efraïm

Louis

Ernst Efraïm van Coevorden, zich later noemende Efraïm Kochba, werd in augustus 1943
in Amsterdam tijdens de onderduik geboren en
heeft zijn ouders nooit gekend. Meer dan dat
zij naar Auschwitz zouden zijn gestuurd heeft
hij nooit geweten. ‘Ik weet niet eens waarom
ze zwanger is geraakt, het was niet echt een
periode dat je kinderen wilde’, vertelde de in
Israël woonachtige Kochba in een interview in
dagblad Trouw van 29 november 2005.
Nog voordat hij werd geboren hadden zijn ouders een kinderloos echtpaar bereid gevonden
om hem te adopteren. Kochba: ‘Die vrouw
heeft al maanden voor mijn geboorte gedaan
alsof ze zwanger was. Ik ben rechtstreeks vanuit het ziekenhuis naar haar overgeheveld. Zij
was christelijk en getrouwd met een Joodse
man. De rest van de oorlog heb ik met hem
doorgebracht, verborgen in een ondergrondse
ruimte. Ook na de oorlog ben ik nog een tijd
verstopt. Mijn oom van vaders zijde was me
gaan zoeken en eiste me op. Maar de familie
die me opgenomen had, wilde me niet afgeven.
Dat echtpaar kon zelf geen kinderen krijgen
en zij hadden mijn ouders beloofd dat ik hun
zoon zou zijn, als ze niet terug zouden komen.
Alleen stond er niets op schrift. Het werd een
felle rechtszaak en in eerste instantie ben ik
toegewezen aan dat echtpaar. Maar die vrouw
was ziek en overleed. Het hooggerechtshof

Louis, broer van Fritz, vluchtte in januari 1942
naar Engeland en behaalde daar zijn vliegbrevet. Hij maakte veelvuldig vluchten naar
Duitsland in een bommenwerper. Hij nam aan
het einde van de oorlog deel aan voedseldroppings en vertrok naar Palestina. Hij werd piloot en later manager van de luchtvaartmaatschappij El Al en was een vertrouwensman
van de Mossad, de geheime dienst van Israël.
Louis van Coevorden was zeer betrokken bij
de wereldberoemd geworden ontvoering in
Argentinië van voormalig SS-kopstuk Adolf
Eichmann. Die werd op 11 mei 1960 ontvoerd
en tien dagen later overgevlogen naar Israël
voor zijn berechting. Van Coevorden had de
operationele leiding van de vlucht.
De bij het verraad van Van Coevorden betrokken Rasing werd tot zes jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Hij was tot het voorjaar van 1944
lid van de NSB omdat hij zich wilde onttrekken aan het zich begeven in krijgsgevangenschap. Rasing verklaarde op 22 november
1947 ‘niet directe sympathie voor Joden’ te
voelen, maar in het algemeen niet anti-joods te
zijn. ‘Tegen enige bepaalde Joden, met wie ik
in een faillissement te doen heb gehad, had ik
wel een grief.’
Tekst: Frank Eliëns Foto: www.tracesofwar.nl
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Vreemde opening in stadsmuur in Kronenburgerpark

Kruittoren in 1920. Foto J. Nuss

Al wandelend door het Kronenburgerpark
is mij al vaker de vreemde nis in de stadsmuur van het Kronenburgerpark opgevallen. Wat is dit, waarvoor dient dit en hoe
lang zit het daar al?
Het ziet er oud uit met aan de achterkant een
nieuw gemetselde muur. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, dus ben ik op onderzoek
uitgegaan.
Hezelpoort

Kruittoren		

De meest logische plek om informatie te zoeken is het Regionaal Archief van Nijmegen
(RAN). Een medewerkster van het RAN was
zo vriendelijk om intern navraag te doen. Het
zou een stadspoortje geweest kunnen zijn met
een bruggetje over de stadsgracht. Zij verwees mij door naar de stichting Menno van
Coehoorn. Deze stichting houdt zich bezig
met het behoud van historische vestingwerken in Nederland. De vrijwilligers van de
stichting waren zeer behulpzaam en al snel
kwam er een reactie op mijn vragen over
de vreemde opening in de stadsmuur. Naast
een mooie schets, gemaakt door Menno van
Coehoorn (zie onder), kreeg ik ook een verwijzing naar het boek: Penschetsen uit Nijmegen‘s verleden op bladzijde 178 geschreven
door H.D.J. van Schevichaven. De tekst luidt
als volgt:
Beneden in sommige torens waren er sortiepoortjes, die met mijngangen in verband
stonden, zooals men nog ziet in de ruïne van
den waltoren tusschen de Belvedere en St.-Jorisstraat (hiermee wordt het Keuperstorentje
bedoeld). Het toegemetselde poortje in den
muur links van den Kronenburgertoren, had
dezelfde bestemmingen werd misschien gemaakt in 1619, althans in dat jaar wordt de
stadsmetselaar betaald voor arbeid »aen die
minne (mine) by Cronenburger toorn.” Dergelijke poortjes openden op de stadsgracht
en dienden voor kleine uitvallen bij belegeringen.

volgens plannen van Menno van Coehoorn.
De senior-adviseur archeologie van het RAN
laat mij nog het volgende weten: In de zeventiende eeuw liep er een bruggetje bij de
Kronenburgertoren vanaf het poortje in de
stadsmuur naar de overzijde van de gracht
waar het aansloot op de achterzijde van het
bolwerk Kronenburg (Menno van Coehoorn).

Bruggetje
Sortiepoortje

Stadsplattegrond uit 1731

Op een oude stadskaart uit 1731 is een bruggetje te zien over de gracht, op de exacte plek
van het stadspoortje.

Het sortiepoortje dateert mogelijk dus van
vóór de modernisering van de vestingwerken
Roomsche Voet

Aquarel van Rudolphus Lauwerier uit 1876

Een aquarel van Rudolphus Lauwerier uit
1876 laat waarschijnlijk de ingang van het
poortje zien aan de kant van de Parkweg.
Misschien is deze ingang nog steeds aanwezig onder de huidige beplanting, naast de
Kruittoren. Misschien moet ik, bij gelegenheid, maar eens een klein beetje gaan graven.
Wie weet ligt er nog een verrassing te wachten om weer ontdekt te worden.

Bruggetje over stadsgracht
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Tekst: Peter Kuipers
Foto's: collecties Regionaal Archief Nijmegen en
stichting Menno van Coehoorn

Met de vraag ‘Kun je een kaartje sturen vanuit je vakantieadres?’, nam ik half juli afscheid van de
wijKringers. Het hoefde niet per se een echt kaartje te zijn; met een foto en een stukje tekst ben
ik al tevreden. Hieronder het resultaat, en, beste wijKringers, hartelijk bedankt!
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Een wijkring is een groep betrokken en
enthousiaste burgers die in dezelfde wijk
wonen, in de leeftijd van 18 tot 70 jaar.
Met elkaar gaan ze anders kijken naar
het alledaagse. Ze beginnen dichtbij huis.
Waar kom je je buren tegen? Waar doe
je je inkopen? Wat zijn de verhalen in de
wijk? Wat kun je zoal doen om mensen in
de wijk te helpen? Het gaat niet alleen om
ideeën, maar vooral om doen.
Er is nu ook een WijKring in Nijmegen-Centrum. Een groep mensen die elkaar
helpt met alledaagse dingen. Samen leren
we de omgeving beter kennen en leuker
maken.

Anouck
‘Ik ben laatst met mi
jn opa naar
landgoed Utrecht ge
weest. Was echt
heel gezellig. We he
bben geluncht
en daarna lekker ge
wandeld. Het bos
was erg mooi! Nada
t we gewandeld
hebben zijn we nog
naar een dorpje
geweest. Daar hebb
en we lekker op
een terrasje gezeten
.’

Valerie

Voor meer informatie, Lieke van de Braak:
lbraak@pluryn.nl.
den. Inmiddels zijn we nu een paar maanden
verder en o ja: je kan er binnen twee maanden
in. Dat was wel even schrikken, want ik had
het idee dat het nog wel een jaartje (of langer)
kon duren. Toch de stap gezet, dus hop naar
de Ikea voor de nodige inkopen (stoelen, tafel,
kasten). Inmiddels zit ik hier nu ongeveer anderhalve maand. In het begin was het heel erg
wennen met de begeleiding en de bewoners.
Is toch wel stil zo. Na een aantal gesprekken
vind ik nu steeds meer mijn draai hier.’

Het verhaal van Jesse nam een andere wending en ging niet over vakantie.

Jesse

‘Eind vorig jaar had ik het idee om naar een nieuwe woonplek te gaan kijken. Want ik woonde alweer zes jaar in een
trainingshuis van Pluryn op de Jupiterstraat. Ik wilde wat
meer zelfstandigheid en meer ruimte voor mezelf. Zo kwam
ik uit bij het spettermodel van de Driestroom. Na een aantal
keer bellen heb ik drie plekken uitgezocht waar ik wel zou
willen kijken. Uiteindelijk leek Oost wel een leuke plek, dus
ben ik daar weer mee in gesprek gegaan en gegeten met
de bewoners. En toen was ik er wel uit: dit gaat het wor-

Tekst: Jack Fila
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Ditjes
en
datjes
De Nijmegenaar

Kunstproject De Nijmegenaar! Wilt u geportretteerd worden en meedoen om eerst op Instagram en later in een tentoonstelling een blik
te gunnen op duizend Nijmegenaren in portretvorm met een klein
verhaaltje daarbij? Neem dan contact op met de jonge fotograaf Yoas
Huwaë. De sessie met Yoas duurt een half uur en kan bij hem thuis,
maar ook ergens in de stad plaats vinden. Je krijgt gratis een ongefilterde blik van jezelf en doet op deze manier mee met een portret van
de Nijmegenaar anno nu. Als je mee wilt doen mail dan Yoas huwae.
fotografie@gmail.com. Neem alvast een kijkje op www.instagram.com/
denijmegenaar.

Hoogstraat
Marian vertrekt bij De Wit

Vertrek Marian

Marian gaat na ruim 50 jaar werken bij De Wit, de kaasboer, met een
welverdiend pensioen. Als 15-jarige is zij daar begonnen bij Hennie, de
vader van Ronald. De vaste klanten zullen haar missen. Voor Marian zal
een leven zonder al die kazen en klanten om haar heen, wennen zijn.
Mariken wenst haar nog een heel mooi leven toe.

V&D-pand verhoogd?

Het oude V&D heeft een nieuwe eigenaar die huurwoningen wil bouwen
voor één- en tweepersoonshuishoudens. De plint met winkels blijft
bestaan. Wel wil de eigenaar het pand flink hoger maken, wat niet ten
koste mag gaan van de zonneschijn op de Grote Markt terrassen. Het
plan is nog vers en zal eerst moeten worden goedgekeurd voor de vereiste vergunningen. Op zijn vroegst zal het over vier jaar klaar zijn. Dus
nog even geduld.

Sinds eind augustus is de gemeente aan de slag in de Hoogstraat. Het
gebied tussen de Ridderstraat, Voerweg, Hertogstraat, Burchtstraat en
Kelfkensbos wordt aangepast om de verbinding tussen binnenstad en
Valkhofkwartier te verbeteren. Er komt meer ruimte voor de voetgangers en er komt meer groen. Ook wordt de cultuurhistorie beter belicht
door onder andere de gerenoveerde stadspomp uit 1747 te herplaatsen. Het kunstwerk van Narcisse Tordoir (ook wel genoemd het blauwe
klimrek) wordt in Dukenburg herplaatst. Tijdens de werkzaamheden,
die wel enkele maanden zullen duren, zijn de parkeergarages aan de
Eiermarkt en van het Casino bereikbaar, als ook het cultuurcentrum de
Lindenberg. Voor de kerst moet de klus geklaard zijn.
Tekst: Anneke Arzbach Foto’s: archief De Wit en Gerie Sandmann

Bibliotheek

Mensen die graag beter de Nederlandse taal willen leren kunnen weer
wekelijks terecht in het Taalcafé in de bieb op de Mariënburg. Ook als
u digitaal niet zo vaardig bent en vragen heeft over computer, telefoon
of tablet kunt u weer terecht bij de bibliotheek. Iedere donderdag zijn
er vrijwilligers aanwezig om u digitaal op weg te helpen tussen 10 en 12
uur en voor het Taalcafé zijn de tijden op woensdag tussen 10 en 12. uur.
Toegang is voor beide gratis.

Stip

Na 29 augustus is de Stip weer open. Kijk voor meer informatie op de
website van Stip: www.stipnijmegen.nl.
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Kunstwerk van Narcisse Tordoir

Mijn ontmoetingen én
observaties aan de Waalkade:
‘Een tafel voor…2?

wil, nu nog een beetje meer moed.
Ik vergat ondertussen dat we tijdens de ‘mats’,
zoals hij het noemde, zo gelachen hadden,
omdat we steeds allerlei rare bokkensprongen
uithaalden om in ieder geval de wind en de
bal terug te slaan. We leken onvermoeibaar…
Een ‘mats’ is eigenlijk een leuker woord dan
match, vind ik: je gunt elkaar iets. Het lijkt
dan meer op een spelletje. Iets gezelligs, iets
warms! Het moet wel leuk blijven toch, voor
iedereen, dat wel? Maar ja, je wilt toch, ja, wel
winnen. Ik voel me al stukken beter nu!

Kanshebber

Een grote zware bal denderde op me af: een
lange slanke jongeman berekende zijn kans
en joeg hem het net in.

Kansloos
DOOR ANNE DINNISSEN

Oefening

Een man met een Afrikaans uiterlijk en een
prachtig klinkende naam, zette zijn roestige
fiets tegen het hek en hing zijn jas over
het stuur. Hij schopte het pingpongballetje
naar me terug en glimlachte verlegen. Hij
deed wat oefeningen en ik zag vanuit mijn
ooghoeken dat hij zo nu en dan richting mij
keek. Ok, ik vraag het hem gewoon: hij vond
het fantastisch. Hij kende het spelletje van
vroeger, begreep ik, vooral de topspin was
favoriet. Als ik het balletje ophaalde, stond hij
‘droog’ de topspin te oefenen. ‘Na vier of vijf
keer ga ik van u winnen…’

Gemiste kans

Ik heb verloren! Tjee, toch doet dat iets
met een mens, althans wel met mij, maar
waarom toch, vroeg ik me af, terwijl ik van het
sportveld afliep. In ieder geval merkte ik dat
mijn spieren waren verslapt en mijn wil om te
winnen, gebroken was.
Maar ja, de woorden die je jezelf dan
toespreekt, helpen ook niet echt mee. Geef
je jezelf de schuld, of leg je de schuld bij de

ander? Wat wil je daar nou eigenlijk mee
zeggen? Het waren in ieder geval geen
vrolijke woorden, dat was me wel duidelijk:
‘Je had van hem moeten winnen!’ Daarmee
bedoel ik kennelijk dat ik verschrikkelijk
teleurgesteld in mezelf ben, maar dat ik
tegelijkertijd ook het niveau van het spel van
mijn tegenstander lager ingeschat bleek te
hebben. Wie dacht ik wel niet dat ik was? Of:
‘Ik had van hem kunnen winnen, tenminste
als het me mee had gezeten’, waarmee ik
eigenlijk zeg, dat het me aan kansen ontbrak,
dat ik er eigenlijk niet echt iets aan kon doen.
Dus ja, ben nu in ieder geval toch wel iets
aardiger voor mezelf, maar toch ook weer
niet voor de ander, want die had me gewoon
geen kansen gegeven. Hij was gewoon beter,
verdorie. Nee, nee, ik ben nog niet tevreden.
Of: ‘Ik had van hem willen winnen.’ Nou, dat
klinkt in ieder geval al wel wat vriendelijker,
vind ik, naar die ander en naar mezelf met
ietwat meer nederigheid, toch?
Of: ‘potverdorie, wat jammer! Volgende keer
beter!’ Oké, klinkt best aardig. Ik liep al met
iets meer overtuiging van in ieder geval goeie

Twee mensen speelden samen basketbal en
na een tijdje stapte de vrouw op me af en
vroeg namens haar kompaan of hij misschien
met mij in contact mocht komen. ‘Ja hoor, laat
hem maar meedoen.’ Ik had op dat moment
al een tafelgenoot, dus liet hen samen
tafeltennissen. Hij onderbrak opeens het spel.
‘Maar dit is eigenlijk niet mijn bedoeling’,
zei de man vertwijfeld. ‘Ik wil graag samen
vanavond met jou dineren en ik woon …’

Reageren? Mail naar Anne Dinnissen,
annedinnissen@hotmail.com
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BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

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

Zomerse activiteiten voor onze ouderen!
Eindelijk kunnen we met de ouderen weer gezellig
samen komen in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis aan
de Papengas in de Benedenstad. Nadat we door
de coronaregelgeving onze wekelijkse activiteiten
moesten missen, kunnen we deze zomer wekelijks
terecht in het wijkcentrum. De jaarlijkse vakantiesluiting geldt niet voor de groep Ouderen samen actief.
We hebben inmiddels al heel wat leuke activiteiten
mogen organiseren. Zo hadden we bijvoorbeeld:
- Algemene kennisquiz, onder leiding van Lucy Holl.
- Bingo met aan de knoppen Sjef Leestemaker en
chef d’équipe Henk Lamers. Hierbij vielen leuke, gekke prijsjes te winnen. Vooral de hondjes (deurstoppers) waren erg populair.
- Concert van André Rieu. Muziekinstallatie geregeld
door Gijs Grootaert.
- Lezing van René van Hoften over de historie van

de Grotestraat. Alle ouderen hebben daar een leuk
boekje aan over gehouden.
- Bezoek aan het Gebroeders Van Lymborchhuis.
Hier werden we heel hartelijk ontvangen door de
gastdames en vervolgens was er een korte presentatie. We deden dit in drie groepjes van tien personen.
Ondertussen stond de koffie met appeltaart klaar op
het terras van pannenkoekenhuis ’t Hoogstraatje.
Het was die dag gelukkig prachtig weer waardoor
we heerlijk op het terras konden zitten

Regenboogspelen
En dan waren er de regenboogspelen. We hadden
vijf spelen bedacht: darten, bal in emmer gooien,
vissen vangen, kegelen (op de Finse manier) en busjes gooien. Er werd heel fanatiek meegedaan. Het
team met de meeste punten kreeg een lekker doosje
Droste-chocolade.

Nog veel meer
We gaan dus de hele zomerperiode door met dergelijke activiteiten. Wat staat er nog meer op het programma? Onder meer:
- Bezoek aan de Mariënburgkapel, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, met koffie en gebakje bij Lux.
- Wegens groot succes: bingo met leuke, gekke prijsjes.
- Optreden van onze bekende, altijd vrolijke, muzikale zanger, Benny van Boxtel.
- Optreden van de leden van de groep Liedjes op
Maat (Nimma in een notendop).
Dit is een kleine greep uit onze agenda, we hebben
nog veel meer plannen maar zijn nog steeds afhankelijk van de coronaregelgeving.

Sponsors
We kunnen deze activiteiten organiseren dankzij de
sponsorbijdrage van enkele grote fondsen zoals het
Oranjefonds en de wijkactiviteiten van de gemeente
Nijmegen. De ouderen betalen zelf een eigen bijdrage van € 5,00 per keer, ongeacht de activiteit.
Wilt u, na dit gelezen te hebben, ook bij ons aansluiten? Geef u dan op bij Els Stouthamer (06 18 47 36
89). Of misschien kent u een oudere die ook bij ons
wil aansluiten?

Draag ook een steentje bij
Lezing Rene van Hoften
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Gebroeders Van Lymborchhuis

Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. Naast
een financiële donatie kunt u ook een activiteit doneren. De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ont-

Regenboog spelen
vangt een factuur met de gemaakte onkosten.
Stichting Benedenstad Nijmegen heeft de ANBI-status.
Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt
u bellen met Els Stouthamer van Stichting Benedenstad Nijmegen: 06-18473689 of mailen: info@
stichtingbenedenstadnijmegen.nl
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen. Of op onze website: www.
stichtingbenedenstadnijmegen.nl

Nieuws vanuit de ACB

(Activiteitencommissie Benedenstad)
Repair Café
Op het moment dat deze Mariken uitkomt, is nog
niet bekend wanneer we het Repair Café weer
kunnen opstarten. We streven naar vrijdag 3 september en vervolgens de eerste vrijdag van iedere maand. We zijn er wel volop mee bezig maar
zodra er meer bekend is, melden we dit via onze
Facebookpagina.

Stadstuin
Onze vrijwilligers zijn regelmatig in de tuin achter ’t Oude Weeshuis te vinden. Ze zijn druk in
de weer met het dagelijks onderhoud. Het ziet er
allemaal weer keurig netjes uit. Indien er beheer
aanwezig is in ’t Oude Weeshuis, is de tuin voor
publiek geopend.

Buurttafel
Vanaf donderdag 1 juli zijn we gestart met de wekelijkse buurttafel. Aangezien we maar maximaal
zestien personen mogen binnenlaten, werken we
in twee groepen. Voorlopig kunt u om de week
komen eten. We hopen dat dit zeer tijdelijk is en
we snel weer iedereen tegelijk mogen ontvangen.
Wilt u ook gezellig aanschuiven? Bel dan met de
buurttafel: 06 53 16 90 95. Bij binnenkomst betaalt
u 6 euro voor een 3-gangenmaaltijd en een kopje
koffie toe.
Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Koken voor de buurttafel

Bloemenwapen langs de Voerweg

Bloemenwapen
Al heel veel jaren goed te zien vanaf het
Belvédèrebalkon, bestaande uit honderden
afrikaantjes en salvia’s, ijverig bijgeschoffeld door tuinmannen op een plaats waar
je geen drommen mensen verwacht. De
plaatsing is op afstand goed zichtbaar
vanaf genoemd balkon. Als je er gewoon
langs loopt zie je al dat schoons immers op
ooghoogte niet of minder. Het blijft echter
een zeer mooi jaarlijks symbool van het
zomerseizoen te Nijmegen. Dáár begint
en eindigt bovendien de stad. Je moet er
speciaal voor gaan kijken, daar naast de
Belvédère. Is het een symbool van Nijmegen als groene stad? Of Nijmegen als
strijdbare stad?
Al die kleuren en vormen bieden in ieder
geval een feestelijke aanblik. Want feesten
kunnen we, in deze onvolprezen stad! De
Vierdaagse andermaal overgeslagen dit
jaar. Waar ‘Absence makes the heart grow
fonder’ zeker van toepassing is. We zijn
weer toe aan een of meerdere feesten.
Jeugdfeesten, volksfeesten en sportieve
feesten wanneer NEC in 2022 de beker
weer terugverovert. En ieder als supporter
weer op de toppen van zijn of haar stoel
zit. Want feesten kunnen we en zullen we
de komende jaren. We zijn een sterk ras
van onvervalste Nijmegenaren; hoe meer
tegenwind hoe meer energie om er het
beste van te maken.
Zo krijgt dat bloemenwapen toch nog inhoud. Alles opgedragen aan hen die dit niet
meer konden en kunnen meemaken, mede
door de gebeurtenissen van de afgelopen
jaren. We gaan de weg omhoog ook al
moeten we, zoals nu, soms naar beneden
kijken. En dan zien we heel veel goede en
‘kleurrijke’ dingen.

Dit als symbool van vele wapenfeiten in de
oudste stad van Nederland.
Overigens is de rivier dichtbij, ligt daar al
tienduizenden jaren en die rivier hebben
we ook aangepast aan onze wensen en
mogelijkheden. Keurig bevaarbaar gemaakt en recent voorzien van een hoogwaterdrempel als symbool van de strijd die we
hebben gevoerd om hoogwater te beperken. Ook dit seizoen weer. We kunnen er
in Nijmegen de komende tweehonderd jaar
weer even tegen naar verluidt. Geen hoogwater in de Benedenstad, geen besmettelijke ziekten en aanverwante overlast meer
om die reden.
En daarnaast veilige nieuwbouw in Nijmegen-West en -Noord. Ook die strijd hebben
we in de loop der jaren in ons voordeel beslist. Tot dit jaar aan toe. Op 18 juli jongstleden en de dagen ervoor, toen we weer
een indringende herinnering kregen aan
onze waterstrijd. Nijmegen kwam er nog
goed vanaf. Een bloemenhulde waard. We
hebben het met zijn allen toch maar voor
elkaar gekregen. We blijven alert echter.
Andere steden in de bovenloop van rivieren waren minder goed af.
Naast ons gemeentewapen de 35 bomen
uit Canada in de benedenbocht van de
Voerweg; geschonken in 1980 als symbool van bevrijding na de strijd tot 1945.
Andermaal een teken van overwinning
met geallieerde hulp. In Nijmegen zijn er
dus vele redenen om feest te vieren, en
te gedenken. Zo blijft het gemeentewapen
een symbool en een getuige van vele
wapenfeiten en van de geschiedenis en
de toekomst van ons allen als strijdbare
Nijmegenaren.
Vincent Beijk Foto: collectie auteur
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VERGETEN VERLEDEN

Verbreding van de Vossendijk
Wie vanuit het centrum de kortste route
naar de prachtige Overasseltse en Hatertse
Vennen neemt, rijdt over de St. Annastraat,
Hatertseweg, Van Boetbergweg, Staddijk
en St. Walrickweg. Het is een moderne,
geasfalteerde route met vrijliggende fietspaden. De Hatertsebrug en Van Boetbergweg hebben zelfs vier rijstroken. Dat was in
1912 heel anders.
Voordat het Maas-Waalkanaal was gegraven
liep de Vossendijk van Hatert richting Overasselt. De weg lag min of meer parallel aan
de huidige Van Boetbergweg. Door de bouw
van Dukenburg is de Vossendijk grotendeels
verdwenen. Er is nog een klein stukje over
in Hatert. Het stuk Vossendijk bij boerderij
De Weezenhof is er nog steeds, maar heet nu
Staddijk. De Weezenhof was een dependance
van de weeshuizen in het centrum, net als de
huidige kaasboerderij De Diervoort.
In 1912 behandelde de gemeenteraad een
voorstel om de Vossendijk te verbreden. Kranten publiceerden vroeger uitgebreide verslagen van raadsvergaderingen. De Gelderlander
van woensdag 23 oktober 1912 schreef het
volgende:

RAADSVERSLAG

opgemaakt van wege de Gemeente.
Zitting van Zaterdag 19 October 1912.
des namiddags om 1½ uur.
3. Het voorstel tot verbreding van gedeelten
van den Vossendijk.
De heer WEGERIF juicht dit voorstel van B.
en W. van harte toe, omdat deze weg dubbel en
dwars verbetering noodig heeft; maar hij zou willen vragen, of de gemeente wel het recht heeft te
doen, wat hier wordt voorgesteld. Is deze weg wel
gemeenteeigendom? Mag men op de bermen wel
verbreeding aanbrengen?
De Voorzitter knikt van ja, maar naar sprekers
beste weten behoort deze weg aan het Weeshuis en
is derhalve particulier eigendom.
Spreker wenscht om dit te bewijzen slechts een
enkel feit te noemen, wat B. en W. ook wel bekend
is, namelijk de geschiedenis van den duiker, welke
door dien weg is gelegd en waarover een proces is
ontstaan, tusschen de gasfabriek en het Weeshuis,
wat nog niet uit is.
De weg was oorspronkelijk een zandweg,
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waarvan de gemeente het recht heeft gekregen een
gedeelte te verharden.
Nu twijfelt spreker er geen oogenblik aan, dat
de gemeente verlof zou krijgen om dezen weg te
verbreeden, maar dit dient aan den eigenaar toch
eerst te worden gevraagd.
De heer W. VAN DER WAARDEN zegt, dat
de directeur van gemeentewerken en de ambtenaren, die met deze zaak te maken hebben, van oordeel zijn, dat deze weg is in onderhoud bij de gemeente en meenden derhalve, dat de gemeente ook
in dien zin over de bermen kon beschikken. Wien
de b e r m e n toebehoren, is niet onderzocht.
De heer WEGERIF zegt, dat het den directeur
van gemeentewerken en ook B. en W. bekend kan
zijn, dat de bermen niet aan de stad behooren, want
de verpachting van het gras, om er koeien op te
laten weiden geschiedt tot het tweede hek van het
Weeshuis.
De heer W. VAN DER WAARDEN zegt, dat
het dan wel eigenaardig is, dat de hekken door de
gemeente zijn geplaatst en onderhouden worden.
De heer WEGERIF doet den heer Van der
Waarden opmerken, dat het eerste hek door de gemeente Hatert wordt onderhouden.
De heer DANIELS zegt, dat Hatert toch onder
Nijmegen behoort.
De heer W. VAN DER WAARDEN herhaalt,
dat de directeur van gemeentewerken de zaak onderzocht heeft.
De heer WEGERIF constateert, dat de directeur niet op de hoogte is.
Donderdag heeft spreker dit voorstel gelezen
en Vrijdag is hij zich op de hoogte gaan stellen bij

De Diervoort in 1940

verschillende personen, onder anderen bij den heer
A. Tromp, die er alles van weten. Deze hebben hem
gezegd, dat deze weg particulier eigendom is.
Hiermede nog niet tevreden is hij gegaan naar
regenten en heeft hen gevraagd, hoe de zaak in elkaar zat. Hij kreeg ten antwoord: De weg is van ons.
Ten slotte heeft de heer Aloys Janssen, spreker van ochtend nog gezegd, dat deze weg het eigendom is van het Weeshuis. De gemeente had het
recht gekregen hem te verharden en zou zeker ook
wel verlof krijgen hem te verbreeden, wanneer er
om gevraagd werd. (...)
De heer JANSSEN beaamt ten volle, wat de
heer Wegerif heeft gezegd. Hem is meermalen gebleken, dat de regenten van het Weeshuis de bermen hebben onderhouden. Ongeveer drie jaar geleden is er door hen nog kreupelhout op laten zetten
en zoolang hem heugt is deze weg van het Weeshuis geweest.
De gemeente heeft hem alleen verhard van de
kerk van Hatert af tot aan de oude boerderij.*)
Zou nu evenwel de oplossing niet in dien zin
kunnen gevonden worden, dat, in overleg met het
Weeshuis, de weg werd verbreed door een meter of
drie van de bosschen af te nemen, daar een sloot te
graven en de bestaande sloot te dempen. De kosten
daarvoor zouden niet zo groot zijn.
In de toekomst is te verwachten, dat deze weg
steeds meer zal worden gebruikt. Het veer in Overasselt wordt steeds drukker. (...)
Bij een onderzoek wat spreker (Van der Waarden - red.) eerst met den directeur van gemeentewerken en later nog eens afzonderlijk heeft ingesteld, is hem van een druk verkeer niets gebleken.

De heer WEGERIF constateert, dat zij er gisteren nog niet stonden, maar in elk geval dient er
voor gezorgd te worden, dat de menschen van hun
boerderijen kunnen afkomen. (...)
De heer VAN RIJCKEVORSEL, geeft den
heer Wegerif toe, dat de Staddijk in den winter
dikwijls onder water staat, wat zeer veel overlast
veroorzaakt, maar hij meent, dat het verstandig zal
zijn in deze te wachten tot het nieuwe waterschap
zal zijn opgericht, waardoor wel verbetering in dien
toestand zal komen. (...)

Aangehouden

Het voorstel werd aangehouden. B. en W.
gingen praten met de regenten van de weeshuizen. Op zaterdag 1 februari 1913 stond het
punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant citeerde uit het verslag van B. en
W. in het nummer van 2 en 3 februari:
De Vossendijk in 1910

Beide keeren heeft hij er slechts enkele karren
aangetroffen. Bij onderzoek is hun gebleken, dat
het zeer moeilijk zou zijn daar een sloot te graven,
omdat men dan met allerlei andere zaken in conflict
zoude komen en enkele menschen die daar wonen
hebben hem verzekerd, dat door het maken van
enkele wisselplaatsen, zooals is voorgesteld de bezwaren zouden zijn opgeheven. Werd de weg ingeslagen door den heer Janssen aangegeven, dan zou
men in onderhandelingen moeten treden met het
bestuur van het Weeshuis en werd de verbetering
zeer zeker op de lange baan geschoven.
De heer WEGERIF wil in verband met deze
kwestie nog even de aandacht vestigen op den Staddijk**), de officieele verbinding tusschen Overasselt en Nijmegen, terwijl de hier bedoelde weg er
later is bijgekomen ter verbinding met Hatert. Aan
den linkerkant liggen een 13 hofsteden met een

betrekkelijk aardige bevolking, maar elken winter
staat de weg daar minstens een maand onder water
en moeten de menschen, om naar de kerk te kunnen komen, met aken over het land van de weduwe
Hoefnagels, het droge gedeelte bereiken. Zou het nu
niet raadzaam zijn tevens te onderzoeken, of deze
weg niet een 40 c.M. kon worden opgehoogd. Het is
werkelijk hoog noodig, dat deze wegen eens onder
handen genomen en verbreed worden.
Er komt nog bij, dat ongeveer een half jaar
geleden besloten is dezen weg voor automobielverkeer af te sluiten, maar de daarvoor benoodigde
borden zijn nog steeds niet geplaatst.
De VOORZITTER zegt, dat dit niet de schuld
is van het gemeentebestuur. Deze borden moeten
komen van Gedeputeerde Staten. B. en W. hebben
hen daaraan onlangs nog herinnerd en nu zijn zij
de vorige week afgezonden en deze week geplaatst.

Naar aanleiding van de beraadslaging in uwe
vergadering van 19 October jl. over ons voorstel
tot verbreeding van den Vossendijk op vier punten,
verzochten wij Regenten der beide Weeshuizen
deze verbreding toe te staan.
In verband met het denkbeeld, in uwe vergadering gerezen, om de verharding van dien weg over
de geheele lengte te verbreeden, noodigden wij
de Regenten tevens uit mede te deelen, of aan de
Gemeente zou kunnen worden toegestaan de sloot
langs de Noordzijde van den weg ongeveer 4 M. te
verleggen.
Blijkens hun antwoord, hebben Regenten tegen de eene noch tegen de andere verbreeding bezwaar. Wij droegen den Directeur van GemeenteWerken op ons te verstrekken eene raming van de
kosten van verbreeding van den weg over de geheele lengte. Volgens zijn verslag, zou dat werk eene
uitgaaf vorderen van f 3400.
Daar op den Vossendijk geen druk verkeer van
rij- of voertuigen is en dus eene verbreeding over
zijn geheele lengte niet bepaald noodig, zouden wij
de uitvoering van dat denkbeeld met het oog op de
belangrijke kosten niet gewettigd achten.
Derhalve handhaven wij ons bij U aanhangig
voorstel, waaruit vervalt de aanvulling Begrooting
voor 1912.

Dit voostel werd zonder discussie en hoofdelijke stemming aangenomen.
*) Dat is De Diervoort. De Weezenhof is in
1911 gebouwd.
**) De toenmalige Staddijk liep van de Vossendijk in het zuiden (op de plek van de huidige kruising met de Van Boetbergweg) naar
de Teersdijk in het noorden (nabij het huidige
woonwagencentrum).
De Weezenhof in 1960

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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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
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur

Dump ‘m op dinsdag!
Samen houden we het centrum schoon!
Wij halen het plastic+ in het centrum op. Veel bewoners zetten hun
afval op de verkeerde plek of te vroeg buiten. Dit zorgt voor een
rommelige omgeving, ongedierte en onveilige situaties. Samen met
de gemeente Nijmegen willen we dit verbeteren. Help jij ook mee?

Waarom plastic+ op de ophaaldag
pas buiten zetten?
Als je jouw plastic+zak eerder buiten zet, kan dit zorgen voor
overlast en ongedierte. Zet daarom jouw plastic+ op de ophaaldag
voor 07.30 uur buiten en knoop de zak goed dicht.

Plastic+ zakken op dinsdag
voor 07:30 uur aan de straat
of naast de container.
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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DE KLINK
Ga jij je inzetten voor
huurdersbelangen?
Huurdersbelangenvereniging De Klink
zet zich in voor de huurders van woningcorporatie Portaal. Wij behartigen hun
belangen door het bestuur van Portaal
actief te adviseren bij beleidskeuzes en
over plannen. Samen met onze collegahuurdersbelangenverenigingen komen wij
op voor de belangen van alle huurders in
Nijmegen.
Voor het bestuur van HBV De Klink zoeken wij
twee enthousiaste bestuursleden (4 uur per
week).
Wat ga je doen? • Je bewaakt en behartigt de
belangen van alle huurders van Portaal, dus
ook jouw belang. • Je denkt en beslist mee en
bepaalt mede standpunten over onderwerpen
die wij met het bestuur van Portaal op lokaal
en centraal niveau bespreken. • Samen met
de huurdersbelangenverenigingen van de andere corporaties in de stad vertegenwoordig
je alle huurders in Nijmegen, in overleggen
met de gemeente. • Vergaderingen bereid je
voor door het lezen van (beleids)plannen en
notities.
Wat vraagt de Klink? • Je bent huurder van
Portaal. • Je hebt belangstelling op het gebied van volkshuisvesting. • Je wilt je verder
verdiepen in en een mening vormen over een
of meerdere volkshuisvestelijke thema’s. Dit
kunnen bijvoorbeeld zijn: kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid,
wachttijden, klantvriendelijkheid, renovatie,
nieuwbouw, leefbaarheid. • Je vindt het leuk
om inhoudelijk te discussiëren op thema’s en
plannen. • Je wordt enthousiast als je resultaten behaalt.
Wat biedt De Klink? • Een uitgebreide inwerkperiode en de mogelijkheid cursussen te
volgen. • Vrijwilligers- en onkostenvergoeding.
• Ruimte om je te ontwikkelen en bij te dragen
aan goed samenleven.
Interesse? Heb je interesse? Stuur een
e-mail met je naam, telefoonnummer en beknopte motivatie naar info@hbvdeklink.nl. Wij
nemen dan contact met je op voor een oriënterend gesprek.

Afgesloten Waalkade

En bedankt…

betalen, liften ze mee op het goede gedrag
van Dar en betalende bewoners.

De vakantie voor de kinderen is voorbij.
Tijd om terug te blikken naar de afgelopen
periode. Veel mensen hebben besloten
om in eigen land te blijven, ondanks het
wat tegenvallende weer. Anderen zijn toch
lekker gaan feesten in risicogebieden. Als
je een samenvatting moet maken van de
afgelopen zomerperiode, kun je constateren dat de kloof tussen groepen mensen
almaar wijder wordt. Mensen die afspraken maken, mensen die zich aan regels
en waarschuwingen houden, mensen die
solidair zijn met anderen, mensen die doen
wat er van hen wordt verwacht en mensen
die niets van het voornoemde doen. Het
wrange is dat de eerste groep vaak de zure
vruchten plukt doordat de andere groep er
een potje van maakt. Maar ooit zal de eerste groep zich gaan roeren omdat er geen
rekening met hen wordt gehouden. Want
kijk bijvoorbeeld naar de afsluiting van de
Waalkade. Vooralsnog is dit een prima
oplossing met die bus-sluis. De overlastgevers kunnen nu in elk geval geen rondjes
meer rijden en vaart maken, maar de leveranciers, bewoners en bezoekers moeten
nu ook noodgedwongen door Priemstraat
en over de Lage Markt, waardoor er regelmatig moeilijke verkeerssituaties ontstaan.
Kortom, een meerderheid moet bloeden
voor het gedrag van een minderheid.

In een klas met twee klierende leerlingen,
gaat alle aandacht en compassie vaak
naar deze twee uit, vanwege hun moeilijke
jeugd of hun achterstandssituatie, maar
begrip voor die achtentwintig anderen, die
onder dit gedrag lijden, is ook wel eens op
zijn plaats.
Brave burgers die netjes belasting betalen,
de hardwerkende arbeider die nooit de
kantjes eraf heeft gelopen, de vrijwilliger,
die het cement is van de samenleving. Zij
allen krijgen bijna nooit een complimentje
of aandacht. De negatieve sujetten krijgen
daarentegen volop de aandacht, worden
aan alle kanten geholpen en drukken hun
stempel op maatregelen waar anderen ook
onder moeten lijden.
Als straks (hopelijk niet) misschien de
covidmaatregelen weer verscherpt moeten
worden, hebben we dit te danken aan dat
deel van de samenleving dat zich niet aan
de maatregelen houdt. Vaccineren is geen
plicht en dat is ook goed, maar je leeft in
een sociale samenleving. Dus denk na
over wat de mogelijke gevolgen kunnen
zijn als we de dekkingsgraad niet gaan
bereiken.

Kijk naar het niet veranderende gedrag van
de halsstarrige vervuilers, die hun afval
blijven neerzetten op de verkeerde tijden,
in de verkeerde zakken en op de verkeerde plekken. In plaats van er netjes voor te

Bovenstaand een aantal voorbeelden van
tegenovergesteld gedrag, dat een keer kan
leiden tot een flinke clash tussen groepen.
Na een frisse zomer wenst Mariken u geen
hete herfst toe, maar het kan verkeren. Hopelijk hoeven we dus straks niet massaal
te roepen: 'En bedankt.'
Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann

Tekst: huurdersbelangenvereniging De Klink
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Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van
Nijmegen.
Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op
onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.
Basgitaar-,
contrabaslessen,
pop en jazz,
alle leeftijden.

PEELEN ADMINISTRATIE
VOOR AL UW ADMINISTRATIES
T 06 33 42 29 72
info@peelenadministratie.nl

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

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

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

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

Mensen
helpen?

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

Mensen
ontmoeten?
Zorg of hulp
nodig?

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

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

WERELDWINKELEN NU!

Een idee voor
de buurt?

STIP CENTRUM

Vragen
over regels en
papieren?

WERELDWINKEL NIJMEGEN
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA Nijmegen
T (024) 345 01 96
www.wereldwinkelnijmegen.nl

’t Oude Weeshuis

Bel voor een afspraak
024-3502000
ma-vr
9.00-17.00

WWW.STIPNIJMEGEN.NL/CENTRUM
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@StipNijmegenCentrum

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

Zeeverkennersgroep de Batavieren
bestaat dit jaar 75 jaar. Naar aanleiding daarvan organiseren we in
het najaar van 2021 een reünie voor
oud-leden en andere betrokkenen.
Wij zijn opzoek naar mensen die lid
geweest zijn van 1946 tot heden. Wilt
u hier graag bij aanwezig zijn? Vul
het formulier in op de website: https://
batavieren.com/oud-batavierengezocht.

Adil: Tijdmachine

Bij het Kruispunt komen en gaan op onze
openingstijden veel mensen. Wij schatten,
dat we op onze koffiemomenten ongeveer
40 personen regelmatig zien.
Lucy, de straatpastor, spreekt vaak weer
anderen die minder behoefte hebben aan
koffiedrinken in een groep mensen. Er zijn er
ook, die een periode in hun leven komen en
we dan niet meer zien, of soms weer op een
ander moment of elders tegenkomen.
Mensen verdwijnen uit ons zicht, of komen
in omstandigheden waarin de behoefte aan
onze openstellingen minder wordt. Een daarvan is Adil. Adil kwam enkele jaren geleden
regelmatig, praatte, pakte een doek en penseel en ging aan het werk. Hij schilderde landschappen, mensen, voorwerpen, constructies,
met een bont palet. Dit is een tijdmachine.
We zien een rad, een soort van slingers van
een klok, en een constructie waarop zowel het
rad als de slingers zijn bevestigd. Het geheel
lijkt te bewegen, door de zijwaarts gerichte
strepen aan één kant van het doek. Vragen
wat het is is not done in kunstenaarsland. Het
is wat de toeschouwer ervan vindt. Ik vind
het mooi, ook een beetje een zelfportret van
Adil, in de tijd dat hij dit schilderde zich ook
rusteloos voortbewegend door de tijd, hier en
daar een merkteken achterlatend in de vorm
van een schilderij.

Adil, als je weer in de buurt bent; kom nog eens langs en pak je penseel op! Wij genieten ervan.
Hans Garritsen, vrijwilliger Kruispunt Nijmegen, Pleisterplaats voor dak- en thuislozen www.kruispuntnijmegen.nl.
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