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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (14)
Lange Hezelstraat 39A-41, Stolpersteine, familie Menco, José Verhoeven

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

Dit keer Lange Hezelstraat 39A en 41: Stolpersteine, de 
familie Menco en José Verhoeven.

Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1. Familie Menco   Foto 2. Philip Menco en José Verhoeven

‘Stolpersteine’
Zondag 28 november aanbstaande is het de 
beurt aan Nijmegen. Op die dag worden de 
eerste Stolpersteine (struikelstenen) in Nij-
megen geplaatst in de Lange Hezelstraat, de 
Begijnenstraat en Stikke Hezelstraat. 
Sinds 2000 gingen er wereldwijd al 75.000 
exemplaren aan Nijmegen vooraf. Het is een 
over geheel Europa verspreid monument voor 
de slachtoffers van het nationaalsocialisme.
Struikelstenen zijn betonnen steentjes van 
plusminus 10 bij 10 centimeter die geplaatst 
worden voor de laatste woning van Joodse 
families vóór hun deportatie. Bovenop de 

steentjes vertelt een messing plaatje welke 
personen het betreft. In deze editie van He-
zelstraat in verhalen gaat het over de Joodse 
familie Menco in de Lange Hezelstraat 41. 

Dat was het pand van de familie Menco. De 
familie werd door de nazi’s gedeporteerd en 
vermoord. Alleen hun oudste zoon Nathan 
wist te ontsnappen uit Westerbork. Na de 
oorlog keerde hij terug in Nijmegen. In 1950 
vestigde hij zich in Amsterdam.
Op 28 november worden er om die reden 
voor pand nummer 41 vier Stolpersteine 
geplaatst. Diezelfde dag komen deze struikel-

stenen ook te liggen in de Begijnenstraat 11 
en op de Stikke Hezelstraat.

Het idee van de Stolpersteine is afkomstig 
van de Duitse kunstenaar Gunther Dermig 
(foto 3).

Het onderzoeksteam van oorloginnijmegen.
nl heeft de redactie van Mariken gevraagd 
om in de rubriek Hezelstraat in verhalen in 
het oktobernummer aan te willen sluiten bij 
het plaatsen van de struikelstenen op 28 no-
vember. Die vraag wordt ingewilligd. Via de 
onderzoekers van oorloginnijmegen.nl komen 
we in contact met onder andere Philip Men-
co, nazaat van de familie Menco in de Hezel-
straat nummer 41. 
Oorlog in Nijmegen.nl had al sinds half juli 
contact met Philip Menco (64) in Amsterdam, 
omdat deze begin juli een stukje over zijn 
vader op Joods Monument had geplaatst.
Verrassend genoeg brengt het ons ook weer 
terug bij José Verhoeven, één van de hoofd-
personen in het juninummer van Mariken, in 
de rubriek Hezelstraat in verhalen.

José en Philip
In dat juninummer staat het verhaal van José 
Verhoeven (foto 4). José vertelt over wat er in 
de oorlogsjaren gebeurt bij haar opa en oma 
Wijers, de bakker in de Lange Hezelstraat op 
nummer 41A. 

  Foto 3. Gunther Dermig met de ‘struikelstenen’
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  Foto 7. David Menco in 1936   Foto 8. In de Gelderlander, 30 september 1936

Foto 4. José Verhoeven in het huis van haar 
opa en oma op 41A (Mariken juni 2021)

Foto 5. Spullen werden in oktober 1942 via 
het dak bij de buren binnengebracht

Foto 6. Trouwfoto van David Menco en 
Elisabeth Lindeman

José: 'Joodse mensen die naast mijn opa en 
oma woonden (de familie Menco) hebben 
spullen over een draadglazen dak gedragen 
en die bij 41A naar binnen laten zakken, met 
de vraag: "Willen jullie deze spullen voor ons 
bewaren tot na de oorlog?" (foto 5) En die 
spullen werden bewaard, maar ze zijn nooit 
meer opgehaald. Nooit meer iets van ge-
hoord. Via opa en oma, via mijn moeder zijn 
ze bij mij gekomen. Ik voel me daar wel zeer 
bezwaard bij!' 

Het zijn de spullen van de Joodse familie 
Menco op nummer 41, de familie die op 2 
oktober 1942 huisraad achterlaat bij bakker 
Wijers op nummer 41A. José geeft in juni 
2021 in Hezelstraat in verhalen aan dat ze 
zich met deze spullen, die ze bij overlevering 
heeft gekregen, bezwaard voelt. 
José ontvangt op donderdag 19 augustus 
2021 bij haar thuis in Wijchen Philip Menco 
uit Amsterdam en kan eindelijk de zo lang 
bewaarde spullen doorgeven (foto 2). Philip 
(64) is de kleinzoon van David en Elisabeth 
Menco-Lindeman. 

De families Menco en Vrengel
In 1928 kwamen David Menco (geboren in 
1899) en Elisabeth Lindeman (1902) met hun 

zoon Nathan (1924) naar Nijmegen (foto 6). 
In Nijmegen werd in 1930 hun tweede zoon 
Sallie geboren (foto 1). Op nummer 41 aan 
de Lange Hezelstraat begonnen ze in 1936, 
als buren van bakker Wijers, een winkel in 
galanteriën - garens en band onder de naam 
Menco (foto 8). Per 1 juni 1942 hief David 
(foto 7) de zaak op, om economische redenen 
of onder druk van de anti-Joodse maatrege-
len.

De Joodse familie Vrengel was bevriend met 
de Menco’s. Zij woonden om de hoek in de 
Begijnenstraat nummer 11. Beide families 
kwamen veel bij elkaar over de vloer. Zo ook 
op de avond van de 2e oktober 1942. Toen ze 
samen een kaartje legden, kwamen twee poli-
tiemensen aan de deur om moeder en dochter 
Vrengel op te pakken. Dankzij Elisabeth 
Menco wisten ze via het aanpalende huis van 
bakker Wijers te ontkomen, waarna ze direct 
onderdoken.
Abraham Vrengel, de vader van het gezin, 
vader van dochters Dinie en Fokje, had be-
gin 1942 al gereageerd op een oproep en zat 
sindsdien in het Joodse werkkamp De Witten-
brink bij Hummelo (Gelderland). Vandaaruit 
ging hij op 3 oktober naar Westerbork (Dren-
the). Familieleden en kennissen werden deze 
avond van de 2e oktober gezocht, zogenaamd 
voor gezinshereniging, maar in werkelijkheid 
om collectief naar de zekere dood in Ausch-
witz te worden afgevoerd.
Het gezin Menco, vader, moeder en zoon Sal-
lie, werden 17 november opgehaald door de 
Duitsers. Een deel van hun meubels en andere 
spullen werd achtergelaten bij de buurman, 
bakker Wijers. Spulletjes die kleindochter 

José dus donderdag 19 augustus 2021, na 79 
jaar, heeft kunnen overdragen.

Nathan Menco
Nathan, de oudste zoon van de familie Men-
co, werd in augustus 1942 opgepakt en naar 
De Wittenbrink gestuurd, waar hij Abraham 
Vrengel ontmoette.
In het oosten van het land waren zo’n veer-
tig Joodse werkkampen, ook in Gelderland 
en Overijssel. Op 3 oktober werden al deze 
werkkampen opgeheven en de bewoners naar 
Westerbork afgevoerd. 
Nathan wist als één van de weinigen uit Wes-
terbork te ontsnappen. Hij slaagde erin om op 
of rond 5 november samen met een leeftijd-
genoot uit het kamp te ontkomen door in het 
donker brutaalweg met gestolen soldatenlaar-
zen het kamp uit te marcheren. Hij wist naar 
Nijmegen terug te keren, waar zijn ouders 
inmiddels waren weggevoerd.
Nathan is ondergedoken aan de Weurtseweg, 
waar hij met Kerst Dinie Vrengel ontmoette. 

  Foto 9. José Verhoeven ontmoet Philip Menco                                                   
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Aan de kerstdis spraken hij, Dinie Vrengel en 
haar moeder Mietje Vrengel over Abraham 
Vrengel, hun vader en man, die Nathan nog 
had gesproken in De Wittenbrink.
Na de oorlog heeft Nathan, bij gebrek aan 
woonruimte, nog een tijdje bij Dinie Vrengel 
en haar niet Joodse man Harry van Duuren 
gewoond. Zo heeft hij waarschijnlijk ook nog 
in het huis van rabijn Salomons gewoond, 
naast de voormalige synagoge aan de Gerard 
Noodtstraat in Nijmegen. 
In 1946 kwam Nathan als Palestina-pionier 
in een interneringskamp van de Engelsen op 
Cyprus terecht, om uiteindelijk in december 
van dat jaar toch in Palestina te belanden. 
Daar heeft hij eerst in een kibboets gewerkt 
en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 
1948 gevochten in het Israëlische leger. In 
1949 keerde hij terug naar Nederland en heeft 
toen opnieuw een tijdje bij Dinie en haar man 
gewoond. In 1950 is hij naar Amsterdam ver-
huisd, waar hij zijn vrouw heeft ontmoet. 

Philip Menco
Philip Menco is de zoon van Nathan Menco, 
de enige Menco die de oorlog heeft overleefd. 
Philip woont in Amsterdam, de stad waar zijn 
vader in 1950 terechtkwam.
 
Via een artikel op Joods Monument kwam 
Philip in contact met het onderzoeksteam van 
oorloginnijmegen.nl. Zij hadden ook José’s 
uitspraken in het juninummer van Mariken 
gelezen en dat gegeven maakte de cirkel 
rond. 
Philip: 'Vanaf eind juni ben ik in korte tijd 
achter een groot deel van de familiegeschie-
denis gekomen. Ik was daar tot dan toe niet 
zo veel mee bezig, mede omdat mijn vader 
al heel jong is overleden. Ook onze eigen 
kinderen, die nooit hun opa en oma hebben 
gekend, vinden het ongelooflijk interessant. 
Het is heel nauwe familie waar je bijna niets 
van weet en waarvan plotseling veel boven 
water komt.' 
'Toen mijn vader op 46-jarige leeftijd over-
leed in 1970 was ik pas 13 jaar. Hij had toen 
al wel wat over de oorlog verteld. Maar er 
komt nu gigantisch veel informatie op ons af. 
Ik ben net twee weken terug van vakantie en 
we worden bedolven onder nieuwe feiten. Dit 
is voor mij ook best emotioneel. Vooral de 
ontmoeting met José Verhoeven was heel bij-
zonder. Dat zij nog spullen bewaard had van 
mijn grootouders is uniek.' 
Naast een tafeltje en een vaas die hij van 
José heeft ontvangen is hij ook benieuwd of 
er meer spullen in bewaring zijn gegeven bij 

andere mensen. Wel heeft hij nog een foto-
album en een trouwfoto van zijn grootouders. 
'Dat heeft Nathan, mijn vader, blijkbaar na de 
oorlog teruggekregen.' 
Terugkijkend zegt Philip: 'De ontmoeting met 
José was een bijzondere belevenis. We had-
den meteen een klik. De spullen die ze voor 
mij had bewaard, dat voelde ook heel bijzon-
der (foto 9). Het tafeltje heb ik bij thuiskomst 
meteen in de was gezet. Het zijn natuurlijk 
spullen die ik niet eerder heb gezien. Maar 
het idee is dat ze uit het huis van je grootou-
ders komen die er niet meer zijn. Tot voor 
kort wist ik niet eens dat mijn vader vóór de 
oorlog in Nijmegen had gewoond.' (foto 10)

Minco-Menco
Speurend naar informatie over de familie 
Menco is Minco de naam die het meest 
voorbijkomt. Minco komt ook voor in alle 
officiële stukken (foto 11). Philip: 'Minco met 
een i is de officiële naam waarmee wij in het 
bevolkingsregister, bij de bank, bij de Kamer 
van Koophandel et cetera staan opgetekend. 
Maar mijn familie, mijn vader, mijn opa 
noemden zich gewoon Menco met een e.' Zo 
stond het ook op de winkelruit en in de ad-
vertenties (foto 8). 
De uitleg van Philip over deze letterverwisse-
ling: 'In de Napoleontische tijd moest ieder-
een een officiële naam laten registreren. En 
toen is dat op z’n Frans met een i opgeschre-

ven. Mijn vader heeft daar weinig last van 
gehad, maar mijn kinderen en ik moeten er 
altijd op letten met Minco te ondertekenen.' 

Sallie Menco
David Menco en Elisabeth Lindeman had-
den twee zoons. Naast Nathan was daar nog 
Sallie, in de oorlog ook wel Freddy genoemd 
(foto 12). Tijdens de inval van de Duitsers 
zat Sallie op de Openbare School voor L.O. 
op de Prins Hendrikstraat 7. Per 1 september 
1941 was hij daar niet meer welkom en werd 
hij met vijf andere joodse leerlingen van 
school gestuurd. Noodgedwongen ging Sallie 
daarom naar de Joodse School voor L.O. die 
in december 1941 aan de Smetiusstraat 9 spe-
ciaal voor ‘leerlingen van Joodschen bloede’ 
was ingericht. De toenmalige onderwijzeres 

  Foto 10. Philip vóór het pand 41 van zijn opa en oma

  Foto 11. Adressenboek van gemeente in 1940
Foto 12. Sallie (11) ook wel Freddy genoemd, 
hier in 1941   



 

Nijmegen, net bevrijd; links achtereenvolgens de winkels van De Wit, Slagerij Van Dam, de gedeporteerde 
Minco en Lindeman en bakkerij Wijers  
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van de school vertelde na de oorlog: 'Steeds 
vaker ontbraken er 's morgens kinderen. Op 
den duur wisten we wel, zonder te vragen, dat 
de leeggekomen plaatsen nimmer meer bezet 
zouden worden.' (foto 13). Bij de grote razzia 
van 17 op 18 november werden er 21 kinde-
ren opgepakt. Sallie (12) was één van hen. 

De familie van Duuren
Twee jaar geleden, 2019, overleed in Nijme-
gen op 73-jarige leeftijd Pim van Duuren. 
Pim van Duuren was de zoon van Harry van 
Duuren en Dinie Vrengel. Pim was getrouwd 
met Anja Schroth (foto 14).
Terug naar 2 oktober 1942. Het initiatief om 
op die avond onder te duiken kwam van de 
toen pas 18-jarige Harry van Duuren, die be-
vriend was met Dinie Vrengel. Harry was niet 
Joods, Dinie wel. Dat Harry even werd opge-
pakt kwam omdat hij onderduikers hielp.
Dinie Vrengel is als enige van haar familie 
uit de oorlog teruggekomen. Ze was alles 
kwijt: haar familie, haar huis, haar inboedel. 
Ze vertelde er monter over, maar ze stond wel 
alleen. Eind 1944 trouwde ze met Harry van 
Duuren en een jaar later werd Pim geboren. 
Begin 1949 startte ze samen met haar man 
de winkel Modern, gordijnen en vitrages, in 
de oude zaak van David Menco en Elisabeth 
Lindeman (foto 16). Wat later gingen ze daar 
ook wonen. Mogelijk dat ze het pand hebben 
overgenomen van de rechthebbende, Nathan. 
Zijn ouders waren vóór de oorlog eigenaar 
van het winkelpand (foto 15).

Anja van Duuren-Schroth
Pim van Duuren had een niet-Joodse vader 
(Harry) en een Joodse moeder (Dinie), dus 
Pim was volgens de Joodse wetten ook Joods. 
Toen zijn vader Harry in 1960 overleed was 

Pim nog erg jong, 15 jaar. 
Pim van Duuren trouwde in 1974 met Anja 
Schroth. Anja heeft haar schoonvader niet 
gekend. Harry overleed toen hij 39 was. Zijn 
vrouw Dinie woonde aan de Hogeweg in 
Berg en Dal.
Anja: 'Pim en ik hebben dit appartement aan 
de Waalkade voor haar uitgezocht. Ze was 75 
jaar toen ze hier terechtkwam en hier heeft ze 
met veel plezier gewoond.'
Dinie van Duuren-Vrengel overleed in no-
vember 2012. Anja: 'Mijn schoonmoeder 
heeft het goed gedaan. Ik ben erg trots op 
haar!'
Anja: 'We hadden zes winkels en we wisten 
dat de kinderen er niet mee verder wilden. 
In Arnhem was het centrale magazijn van 
Modern, later Ridomo. In Arnhem zaten ook 
Joodse mensen en daar werkte Pim mee sa-
men.' (foto 17). 
Anja vervolgt: 'Dan reed ik met de auto 
en een klein kind achterin om spullen naar 
Amersfoort of naar Oss te brengen. Dat is 

heel lang goed gegaan. Op Lange Hezelstraat 
41 hadden we het atelier helemaal boven, de 
winkel beneden. Dan moest een winkelmeisje 
langs die steile trappen verschillende keren 
van boven naar beneden en terug. Alles wat 
gemaakt was, moest via die lastige trappen 
naar beneden. Toen zijn we daar weggegaan 
en naar de overkant: Lange Hezelstraat num-
mer 38 verhuisd.' 
Over het Joods-zijn: 'Pim was Joods, want 
zijn moeder Dinie was Joods. Ik was dat 
niet, maar dat was geen enkel probleem. Pim 
sprak er weinig over, was niet religieus, hij 
was meer een Bourgondiër. Met mijn Jood-
se familie moest ik natuurlijk wel rekening 
houden wat er op tafel kwam. Mijn schoon-
moeder was dan wel Joods, maar at maar al 
te graag boerenkool, een spekkie of een worst 
van de Hema.' 

Terug naar José Verhoeven 
De deelname van José Verhoeven aan de serie 
Hezelstraat in verhalen was in juni 2021 niet 
meer en niet minder dan een hernieuwde ken-
nismaking met het huis van haar opa en oma 
Wijers in de Lange Hezelstraat 41A. Dat ze er 
als studente ook nog enkele jaren op kamers 
zat, was niet meer dan een leuke bijkomstig-
heid. Als ze nu, middels het bewuste artikel 
in Mariken én de inbreng van de onderzoe-
kers van oorloginnijmegen.nl in aanraking 

Foto 13. Het aantal kinderen op school van 
‘Joodschen Bloeden’ op 2 september 1941

Foto 15. Nijmegen net bevrijd. Links De Wit,
slagerij Van Dam, de gedeporteerde familie 
Menco en bakker Wijers

Foto 14. Anja van Duuren-Schroth, 
de echtgenote van Pim van Duuren

Foto 16. In 1949 startten Harry en Dinie van 
Duuren de zaak ‘Modern’ in nummer 41

Foto 17. Het pakpapier van ‘Modern’, aan de 
overzijde van de straat werd het ‘Ridomo’
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Bent u geboren en/of getogen in de He-
zelstraat? Wij kijken uit naar uw ver-
halen. Laat het ons weten via edann@
upcmail.nl of bel naar 06 43 79 51 51.

komt met Philip Menco, gaan de emoties 
meespelen. José: 'De grootouders van mij 
(opa en oma Wijers) en de grootouders van 
Philip (opa en oma Menco) waren dus buren. 
De ouders van Philip en mij hebben op straat 
met elkaar gespeeld en nu: wij. Wij komen in 
2021 in aanraking met elkaar. Ik vind het wel 
heel apart.' Aansluitend op het vermoeden 
van Philip dat er misschien nog meer spullen 
in bewaring waren gegeven, merkt José op: 
'Mijn moeder vertelde ook dat de familie 
Menco aan meerdere buren spullen uitdeel-
de. Ze wilde spreiden. Dus ik neem aan dat 
er meer spullen zijn bij de families die daar 
woonden.' En over het ‘zich bezwaard voe-
len’: 'Ik vind het totaal niet erg om de spullen 
af te staan. Ik vind het juist fantastisch de 
spullen terug te kunnen geven. Ik vind het 
juist geweldig zoals het gelopen is. Zo zie 
je maar dat het meer is geworden dan alleen 
maar een stukje in Mariken (foto 18).

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Bronnen: Philip Menco, Anja van Duuren, onderzoek-
team ‘nijmegeninoorlog.nl’, stichting ‘Stolpersteine’, 
Foto’s: Philip Menco, Willem Oosterbaan, Joods Monu-
ment, RAN, Marcel v Kerkhoven (Stichting Stadsherstel 
Nijmegen), Ed Nieuwenhuis

Foto 18. José: 'Ik vind het juist fantastisch de 
spullen terug te kunnen geven. Ik vind het
geweldig zoals het gelopen is'

Misschien kent u hen wel. Stichting BWN 
is een onafhankelijke belangenbehartiger 
op het gebied van sociale zekerheid. BWN 
is al ruim twintig jaar in Nijmegen actief en 
heeft in 2013 de Burgemeester Dalesprijs 
ontvangen voor haar werk. Per 1 juli 2021 
heeft de stichting een nieuwe directeur: Lu-
cia Knoflíčková. Tijd om haar en haar werk 
en het werk van de talloze vrijwilligers 
hernieuwd aan u voor te stellen, want het 
werk wat zij doen is dusdanig belangrijk en 
uniek in Nederland dat Mariken er graag 
een artikel aan wijdt.

Op de laatste zonovergoten dag in september 
gaan uw reporter en de fotograaf richting Sint 
Jorisstraat 72, alwaar wij ontvangen worden 
door een prachtige dame, zowel van buiten 
als blijkt van binnen. Lucia Knoflíčková heeft 
niet alleen een mooie Tsjechische welluidende 
naam, maar heeft ook in aanloop naar deze 
functie een veelbewogen weg afgelegd, naar 
wat we kunnen noemen een roeping, die 
haar op het lijf is geschreven. Lucia studeer-
de cultuurwetenschappen, een prachtig vak, 
maar de kost kan je er niet mee verdienen. De 
keuze viel later op het notariële recht in de 
wetenschap dat je dan met drie dagen werk in 
je levensonderhoud kan voorzien en er toch 
nog voldoende tijd is om de andere dagen te 
vullen met cultuur. Om deze tweede studie te 
kunnen betalen werd ze dansjuf. Plots sloeg 
het noodlot echter toe en kwam zij in haar 
privésituatie hard tegenover kanker te staan, 
waaraan haar partner leed. Hij werd wel beter 
na meerdere operaties en zware chemothe-
rapie, maar werd niet meer zijn oude zelf. Een 
tijd van onzekerheid brak aan en opboksen 
tegen instanties, zoals het UWV, die de blij-
vende gevolgen van de kanker(behandeling) 
bij haar partner niet erkenden. Het notariële 
recht werd een studie sociale zekerheidsrecht 
en via via kwam Lucia, eerst als vrijwilliger en 

nu als directeur, bij BWN terecht. Haar studie 
rondde zij af. Voor de oud-directeur Aad 
Frederiks was zij de ideale opvolger. Tot zover 
een inkijkje in deze bevlogen persoonlijkheid, 
die als ervaringsdeskundig directeur en jurist 
op de juiste plek zit om mensen die tegen 
muren aanlopen bij instanties en met hen in 
conflict komen, bij te staan om uit de impasse 
te komen en voor hen te procederen.

Positief veranderen
Het is voor mensen belangrijk dat ze erken-
ning krijgen van hun situatie. BWN, wat staat 
voor Belangenbehartiging WAO Nijmegen, 
behandelt cliënten wel dusdanig, dat zij eerlijk 
zeggen als zaken niet haalbaar zijn. Bij de 
intake komen zij er regelmatig achter dat het 
bij de eerste beoordeling van instanties vaak 
al mis gaat als het medisch dossier niet in 
orde is en het verhaal niet goed onderbouwd 
is. Voorlichting aan mensen in een veel eerder 
stadium kan veel leed voorkomen. Doorver-
wijzing naar BWN geschiedt nu door onder 
andere Stip, Mee Gelderse Poort, Zozijn, NAH, 
en het Zelf Regie Centrum. Lucia benadrukt 
dat het niet alleen linkse idealen zijn van 
BWN, maar dat je echt de koers van iemands 
leven positief kan veranderen. BWN wordt ge-
subsidieerd door de gemeente Nijmegen en 
vervult een unieke functie in de regio. Andere 
grote steden hebben zo’n instantie niet. Het 
zou mooi zijn als anderen dit voorbeeld zou-
den volgen, want uiteindelijk levert preventie 
en erkenning van de situatie van de cliënt 
onderaan de kantlijn geld op, ook voor de 
gemeente. Lucia wordt bijgestaan door een 
keurkorps aan vrijwilligers van arbeidsdeskun-
digen, oud-verzekeringsartsen, een commu-
nicatiemedewerker, een re-integratiecoach 
en een officemanager voor 12 uur. Al deze 
vrijwilligers hebben aan de andere kant van 
het slagveld van de sociale zekerheid gestaan 
en zijn ervaringsdeskundigen.

Stichting BWN
Onafhankelijke belangenbehartiger op  het gebied van sociale zekerheid
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Qader Shafiq

Bij Charles 
Twee jaar geleden schreef ik over Charles, 
mijn eerste buurman in Nijmegen die ik na 
25 jaar op een koude zaterdagmiddag weer 
tegenkwam in Winkelcentrum Dukenburg. 
Een ontmoeting die de herinneringen opriep 
van mijn begin in Nederland, in Nijmegen. 
Het Indische burenechtpaar dat de warmte 
van afwezige geliefden hier in mijn somber 
asielbestaan compenseerde. 
Sindsdien ben ik daar niet meer geweest. 
Een bezoek aan deze buren om ze te laten 
zien dat het goed met mij ging, stelde ik 
steeds uit. Misschien omdat ik de moeilijkste 
periode van mijn leven daar heb doorge-
bracht. 
Ik schreef over mijn schaamte dat ik een 
kwart eeuw lang niet bij hen langs was ge-
weest en dat ik nu pas wist dat hij buurman 
Charles heet. En vooral dat ik zijn vrouw 
geen bloemen meer kon geven. 
Op een ochtend kreeg ik via LinkedIn het vol-
gende bericht: ‘Wat bijzonder om je column 
over mijn schoonvader Charles te lezen. 
Helemaal vandaag, de dag waarop we zijn 
negentigste verjaardag vieren…’
Ik vroeg of ik langs mocht komen. Dat kon. 
Zelden heb ik in Nederland zo’n gezellig 
familiefeest gehad. Het hele huis, zoals ik 
van 1994 kende, was vol met dierbaren van 
Charles. Je proefde er de onvoorwaardelijke 
liefde. Ik mocht naast hem zitten. Ik luisterde 
naar hem. In het verhaal van de Indische 
Nederlander die wist hoe het is om je leven 
met bijbehorende vanzelfsprekendheden te 
verruilen met het onbekende leven ergens 
anders, vond ik de verklaring voor zorgzaam-
heid die wij, de asielzoekers, in hun nabijheid 
ervoeren. 
Ik verliet het feest waar ik graag langer wilde 
blijven. Maar ik moest me voorbereiden op de 
Zevenheuvelenloop die de volgende dag zou 
plaatsvinden. Eenmaal bij ons in de straat, 
zag ik een buurman in zijn eentje zware 
balken sjouwen. Ik kon niet laten hem te 
helpen. Met rugpijn verscheen ik de volgende 
dag aan de start van de hardloopwedstrijd. 
Maar ik was gelukkig omdat ik een goede 
buurman was geweest. Helemaal in de geest 
van Charles.

Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom

Erkenning krijgen cruciaal
De materiële belangen zijn bij sociale ze-
kerheidszaken heel groot. Maar dat is niet 
het enige. Voor mensen is het cruciaal om 
erkenning te krijgen voor hun situatie. Al-
leen al daarom is het ontzettend belangrijk 
dat iedereen – ongeacht zijn of haar inko-
men - in dit soort procedures een beroep 
kan doen op professionele ondersteuning.

Stichting BWN wil, door middel van een 
totaalaanpak, burgers helpen tot hun recht 
te komen, hun recht te behalen en zo 
burgers te ondersteunen bij volwaardige 
deelname aan de samenleving. 

BWN informeert, adviseert, denkt mee en 
voert bezwaar- en beroepsprocedures op 
het terrein van de Wao, de WIA, de WW, 
de Wajong, en de Wmo. Dit is ontzettend 
mooi en belangrijk werk dat door een 

team van professionals (grotendeels onbe-
zoldigd!) wordt gedaan.

Bereikbaar
Na een rustige periode in verband met 
covid, is Stichting BWN weer volop actief. 
Vol enthousiasme geeft het bevlogen team 
informatie, houdt spreekuren en onder-
steunt klanten bij bezwaar- en beroepspro-
cedures. Met dit artikel willen wij hen weer 
onder de aandacht brengen bij mensen die 
dit nodig hebben. Nieuwe krachten die op 
juridisch en bestuurlijk gebied hun steentje 
bij willen dragen zijn ook van harte wel-
kom, want er is een vacature voor nieuwe 
bestuursleden en voor mensen met een 
juridische achtergrond. BWN is bereikbaar 
onder nummer (024) 751 11 40. Of mail 
naar info@stichtingbwn.nl.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Onafhankelijke belangenbehartiger op  het gebied van sociale zekerheid

Lucia Knoflíčková
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Dit keer ben ik te gast bij de 29-jarige Sam Alied, afkomstig uit Syrië en 
nu woonachtig in Nijmegen Oost. Dit is ook de thuisbasis van waaruit 
hij werkt bij zijn evenementenbureau M4 Events. Sinds 2017 runt hij 
dit samen met medeoprichter Myrthe Bouwkamp die ook aanwezig is 
bij dit interview. Vele Nijmegenaren zijn door de jaren heen met hen 
bekend geraakt, mede door hun succesvol georganiseerde Swing Reu-
nion party’s in de Lindenberg. Dit in samenwerking met Frank van de 
Laak van café ’t Paleis. Maar M4 Events is veel meer en Sam heeft vele 
grotere plannen. Hij vertelt zijn verhaal

Eerste maanden heel moeilijk
Sam was 24 jaar toen hij als Syrische vluchteling naar Nederland kwam. 
Hij heeft alles, zijn familie en iedereen, moeten achterlaten. De situa-
tie was voor hem te onveilig om te blijven en hij zag als jong persoon 
geen toekomstmogelijkheden. Daardoor voelde hij zich genoodzaakt 
zijn land te verlaten. Hij vertelt dat hij te voet is gekomen, met de bus, 
trein en uiteindelijk in Amsterdam is aangekomen. Daar is hij opge-
vangen, waarna hij is overgebracht naar het AZC in Ter Apel. Daar zijn 
diverse interviews afgenomen. Daarna is hij overgegaan naar het AZC 
in de Koepel in Arnhem. Uiteindelijk kwam hij bij het AZC in Nijmegen 
terecht. Sam vertelt dat hij het de eerste zes maanden heel moeilijk 
heeft gehad en terug wilde naar huis. Maar dat was niet meer mogelijk. 

‘Sam was mijn inspiratie’
Toen Sam in Arnhem was, vroeg de HAN hem of hij mee wilde doen als 
vrijwilliger aan de Introductie. Dit was goed voor zijn taalontwikkeling 
en leverde hem meer contacten op. Zo ontmoette hij Myrthe en hoor-
de wat ze deed op het gebied van evenementenplanning. Ze hielden 
contact en Sam ging in 2016/2017 naar één van haar Swing Reunion 
party’s. Het beviel heel goed wat hij daar zag, qua sfeer, belichting, 
muziek en grafische vormgeving. Hij vroeg of hij voor het volgende 
feest de grafische vormgeving mocht verzorgen. Dit was een succes en 

zo leek de samenwerking beklonken. Hij spoorde Myrthe aan om een 
onderneming voor haarzelf te beginnen. ‘Sam was mijn inspiratie’, zegt 
Myrthe. ‘Hij had veel ideeën en gaf mij vertrouwen. Zonder hem had 
ik het nooit gedurfd.’ Sam liet haar alle voordelen zien van het hebben 
van een eigen onderneming. Sinds 2017 is hun M4 Events een feit.

De perfecte combinatie
Sam had al snel door dat je ook zonder geld een onderneming kon be-
ginnen. Het concept, de bekendheid en de ideeën zijn belangrijker, Je 
kan online aan een organisatie werken. Daar had Sam al enige ervaring 
mee. In Syrië was hij een elektronisch Ingenieur en hij is altijd al geïnte-
resseerd geweest in de software binnen de ICT. Hij heeft zichzelf daarin 
ontwikkeld en die twee vaardigheden met elkaar verenigd. Myrthe
was diegene met de connecties. Sam verzorgt alles op het gebied 
van sociale media en het technische gedeelte. Zo zijn zij de perfecte 
combinatie. De publiciteit en de verkoop van tickets gaan altijd online. 
De naam M4 Events heeft niet direct een betekenis maar ze vonden het 
wel ‘catchy’ klinken.

Corona
Het eerste feest dat zij samen organiseerden was in december 2017, 
een Alternative party in de Lindenberg. Daarna in januari een dance-
feest Delight en in februari volgde de Swing Reunion Party. Tijdens 
de Vierdaagse hebben zij door de jaren heen ook het een en ander 
georganiseerd. Een Swingfeest op het Kelfkensbos en twee jaar achter 

Inspirerende jongeren

Sam Alied

Sam achter zijn laptop

Sam Alied en Myrthe Bouwkamp
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elkaar een Swingfestival op het eiland. Er volgden nog vele evenemen-
ten. Totdat begin 2020 de catastrofale corona roet in het eten gooide 
en ze door de lockdown alles stil moesten leggen. Sam heeft die tijd 
gebruikt om zichzelf te ontwikkelen voor de komende evenementen. 
Zijn hoofd zit vol met ideeën en het stopt nooit. Hij is altijd bezig met 
grafisch ontwerp. En bereidde zich voor op het eerstkomende feest dat 
ieder moment weer zou kunnen plaatsvinden.
Zo heeft hun eerste event alweer plaatsgevonden op 14 augustus. 
Het maximale bezoekersaantal van deze locatie was 350. De nodige 
maatregelen leverden extra werk op, zoals het scannen van.de corona-
passen, herstelbewijzen en zelftesten. Er was ook aangekondigd dat er 
controles uitgeoefend konden worden. Voor dit alles hebben ze extra 
mensen moeten inhuren. Er werden ook gratis cocktails weggegeven 
om de bezoekers weer welkom te heten. ‘Al was dit niet nodig’, zegt 
Myrthe trots; ‘want het feest was binnen een week al uitverkocht.’ Ze 
houden zich aan de regels van de locatie: ’We wilden het goed doen, 
zeker weer zo’n eerste keer. We hadden tenslotte anderhalf jaar niks 
meer gedaan. We waren heel blij dat het allemaal goed ging en dat we 
weer mochten feesten. Want we hebben één feest wel vijf keer moeten 
afzeggen en verplaatsen en de mensen de tickets moeten terugbeta-
len. Daar komt heel wat bij kijken’, zegt Myrhte. Zij hebben eenmalig 
een coronatoelage gekregen van de overheid (Tozo).

Toekomstplannen Sam
Sam ziet Nijmegen als een kleine stad. Hij wil graag een groter bereik 
en publiek. Zo organiseerden zij  bijvoorbeeld R&B-feesten die het 
in Arnhem veel beter doen, omdat die stad meer diversiteit heeft en 
daar een groter animo voor is. Als het aan Sam ligt denkt hij niet alleen 
landelijk, maar zelfs buiten de grenzen. Nijmegen heeft veel techno-
feesten voor een publiek tot 35 jaar. Sam wil uitbreiding en denkt dat 
niet in Nijmegen te vinden. Myrthe gelooft meer in het unieke concept 
van M4 Events, dat de doelgroep 35-plus is en dat daar wel een markt 
voor is. De Swing bijvoorbeeld is voor velen in Nijmegen een begrip. Ze 
proberen qua ideeën elkaar wat tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door 
het aantrekken van jongere deejays.

Afghaanse vluchtelingen
Ik vraag Sam wat het met hem doet nu hij de Afghaanse vluchtelingen 
in Nijmegen ziet komen en of hij ze iets kan meegeven. ‘Ik voel met ze 

mee en ik voel hun angst. Deze mensen voelen zich onveilig en willen 
een beter leven voor zichzelf en hun kinderen. Net als ik toentertijd.’ 
Sam heeft Nederlands geleerd op de Radboud en het ROC. ‘Dit is het 
belangrijkste!’, zegt hij met nadruk. ‘Leer zo snel mogelijk de taal. Haal 
diploma’s, blijf je ontwikkelen en communiceer. De meeste Nederlan-
ders spreken Engels. Gebruik dit als communicatiemiddel. Dit opent 
deuren voor je. Maar je moet het zelf doen.’
Alles op het gebied van de evenementen van M4 Events is terug te 
vinden op de site van www.M4events.nl en op Facebook.

Tekst: Karin Toussaint   Foto’s: Gerie Sandmann
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NAZOMER

Kronenburgerpark

De ogen dichtgeknepen tegen het licht van de lage zon, een 
strakblauwe lucht, bruine blaadjes aan de bomen, nazomer!
Na deze natte zomer is het nog even genieten van de warmte 
op de vacht. De hertjes zijn uitstekend bestand tegen alle 
weersomstandigheden en slapen ook altijd buiten. Maar dít is zo te 
zien wel erg lekker. 

Wie niet zo goed tegen al die nattigheid kunnen, heeft de ervaring 
ons geleerd, zijn de pauwenkuikens. De vrouwtjespauwen Pauwlien 
en Emma hebben ontzettend hun best gedaan dit jaar, al hun eieren 

uitgebroed en hun kuikens van voer voorzien de eerste weken. Wij, de 
dierenverzorgers, zorgen ervoor dat de kuikentjes in de kuikenproof 
buitenren verblijven, anders pikken de kauwtjes ze uit de weide. 
En toch zijn we alle kuikens verloren door de kou en de nattigheid. Het 
laatste kuiken was al een paar weken oud en heeft het toch niet gered. 
De twee schapenlammetjes van dit jaar zijn prachtig aan het opgroeien, 
de populatie in de volière is enorm uitgebreid en zo kijken we toch 
tevreden terug op deze zomer. 

Deze zomer was het park een enorme publiekstrekker. Dus ook veel 
bekijks voor de dieren. Maar ook in de nazomer, vooral als het zonlicht 
laag door de bomen schijnt, is het park verbazend mooi. Dus, beste 
bezoekers, blijf komen en genieten van wat het park te bieden heeft. 

Tekst: Joke van Onna   Foto: Birgit Armsdorfer
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Ontmoetingen én Ontmoetingen én 
observaties aan de Waalkade:observaties aan de Waalkade: 

‘Een tafel voor…2?
DOOR ANNE DINNISSEN

Misgelopen
Zijn baard was opvallend wit; zijn hond was 
onlangs overleden: een fijne hond was het, 
maar de vorige niet, was een kreng. Een jeugd 
van kostscholen gehad, maar muziek, dat was 
zijn adem. Wil je even tafeltennissen. ‘Nou ja, 
ik weet het niet’. ‘Het hoeft niet, hoor’. ‘Ik doe 
wel mee, maar ik heb het al lang niet meer 
gedaan’. Oei, hij wankelt een beetje.. ‘Tjé, weet 
je het wel zeker? Zeg je het wel als het niet 
meer gaat’, maar eigenlijk hoopte ik dat hij 
ermee stopte. ‘Nee, nee, hoeft niet!’ In slow 
motion, zijn batje nog hoog boven zijn hoofd, 
al struikelend de bal achterna en daar ging 
hij… ‘Gelukkig niet op mijn hoofd, want daar 
zorg ik altijd voor. Als ik op mijn hoofd val, 
dan is het gebeurd, bloedverdunners!’ Alleen 
een schaafwond aan zijn arm gelukkig. Een 
jonge sporter en ik hielpen hem overeind. Oei, 
niet goed en het bleef nog lange tijd onrustig 
binnen in mij.

Als moed het verliest van dat wat moet
Hij kwam naar me toe: ‘u bent er weer? Ik 

ben aan het hardlopen; ik moet naar buiten, 
ik kan niet anders. Ik heb het nodig om de 
dag door te zien komen. Weet je, ik merk de 
laatste tijd dat ik me zo alleen voel. Ik ken 
dit gevoel helemaal niet, ik begrijp niet wat 
ik meemaak, ik ben altijd een sociaal mens 
geweest. Ik heb een goeie job, maar nu van 
huis uit en kom er steeds meer achter dat ik 
geen sociaal leven meer heb; ik ben gewoon 
alleen. s’ Morgens sta ik heel vroeg op, ga 
aan het werk en daarna loop ik hard: ik moet 
naar buiten! En vervolgens weer flink aan het 
werk, zodat ik s’ avonds zo moe ben, dat ik 
vroeg naar bed kan, want ik wil niet voelen 
dat ik toch echt alleen ben. Er kloppen dingen 
niet: waarom gebeurt dit allemaal? Die regels, 
kinderen moeten naar buiten, terrassen die 
niet open mogen en wij mensen gaan in 
de parken of op kleedjes in de stad zitten. 
Waarom? Waarom nu nog steeds? Waarom 
moet alles kapot en mogen kankerpatiënten 
wel doodgaan en al die andere mensen die 
niet geholpen worden? Ik moet echt weer 

even hardlopen nu. Ik zie u vast wel weer een 
andere keer…’

Eind goed, al goed
Hij had zichtbare twijfel om met me te 
tafeltennissen, maar vooruit dan maar. ‘Ik 
gebruik nu meer dan 4 jaar niets meer: heb 
vele verslavingen gehad’. ‘Bent u er met hulp 
vanaf gekomen?’ ‘Nou, ik heb een openbaring 
van God gehad, maar ja… wilt u daar eigenlijk 
wel iets over weten. HIJ heeft me de weg 
gewezen en het is me gelukt’. Terwijl hij zich 
oprichtte, verscheen er een glimp van trots in 
zijn ogen: ‘ik ben een ander mens geworden, 
een buitenmens, buiten is het leven pas 
echt, wist je dat?’. Zijn vingers waren aan 
beide handen gekromd door een ziekte die 
vernoemd is naar de naam van een Russische 
pianist; ‘ik weet niet of ik het bat goed kan 
vasthouden, vandaar mijn twijfel om mee 
te doen’. Na een paar aanwijzingen speelde 
hij moeiteloos de top- en backspin; hij had 
vroeger veel op de camping getafeltennist. 
Uitgeput maar tevreden schoof hij zijn pet 
naar achteren, nee, hij geloofde niet in een 
ontsmettingsmiddel, vervolgde zijn weg die 
de zijne was en verdween langzaam weer uit 
zicht…

Reageren? Mail naar Anne Dinnissen, 
annedinnissen@hotmail.com
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Afgelopen mei verscheen het boek Voor 
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeen-
schap uit Nijmegen verdween 1940-1945 
van de hand van stadgenoot Frank Eliëns. 
In de komende uitgaves van Mariken ne-
men we een van de geschreven portretten 
uit zijn boek op, besteden wij aandacht 
aan een aantal levensgeschiedenissen 
van Joodse Nijmegenaren en Joden die 
in Nijmegen ondergedoken waren of wil-
de onderduiken en het slachtoffer werden 
van het nazibewind. Dit keer staan Na-
than en Elsa Brogholter-Passmann cen-
traal.

Joodse oorlogsslachtoffers

De in 1883 in Goor geboren Nathan Brog-
holter en zijn in hetzelfde jaar in Xanten 
(D) geboren vrouw Elsa Passmann vestig-
den zich in augustus 1940 in Nijmegen. Zij 
trokken in bij bij Isaäc Glaser en Bernadina 
Passmann (de zus van Elsa) aan de Graaf-
seweg 32.

Nathan moest zich in de zomer van 1942 mel-
den in Westerbork. Vlak voor zijn vertrek on-
derging hij in het Wilhelmina-ziekenhuis een 
zware operatie. Dat kon een gedwongen ver-
trek naar Westerbork niet voorkomen. Kort 
voor dit vertrek had Elsa Brogholter op 5 ok-
tober Mr. Leenen, accountant in Nijmegen, 
notariële volmacht verleend om haar belangen 
te vertegenwoordigen. ‘Van eenig teeken van 
leven is mij sindsdien niet meer gebleken’, zo 
verklaarde deze kort na de oorlog.
Nathan overleed op 14 oktober 1942 in Wes-
terbork en werd twee dagen later op de Joodse 
begraafplaats in Assen begraven. Elsa werd 
met het transport van 23 oktober 1942 naar 
Auschwitz vervoerd waar zij direct na aan-
komst op 26 oktober werd vermoord. Voor het 
huis waar Elsa in Xanten woonde - Karthaus 2 
- ligt ter herinnering aan haar een Stolperstein. 

Bewindvoerder
Tot bewindvoerder over het vermogen van 
Brogholter werd op 16 oktober 1945 Mr. J.H. 
Leenen aangesteld. In een brief van 8 april 
1946 aan het Nederlands Beheersinstituut, af-
deling Nijmegen, gaf Leenen een tussentijds 
verslag van zijn bevindingen. Op 1 mei 1941 

Nathan en Elsa 
Brogholter-Passmann

bedroeg het vermogen van Brogholter en zijn 
vrouw blijkens aangifte voor de vermogens-
belasting rond de 44.000 gulden. Brogholter 
bezat geen onroerend goed en had zijn roerend 
vermogen bij Lippmann, Rosenthal & Co in 
Amsterdam moeten inleveren. Van deze bank 
kreeg hij maandelijks 120 gulden om in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Door 
Brogholter en zijn vrouw waren dertig effecten 
bij deze (roof-)bank ingeleverd ter waarde van 
bijna 58.000 gulden. Alle effecten waren door 
de bank verkocht.
In bezit van de bewindvoerder was een aan-
deel van 300 gulden. Hij maakte in genoemde 
brief melding van de verkoop van een aantal 
dividendbewijzen, waarvan hij de waarde niet 
noemde. Verder stond op een tweetal spaar-
bankboekjes nog een tegoed van ruim 5700 
gulden.
Leenen had van mevrouw Brogholter een aan-
tal keer contant geld in ontvangst genomen en 
dit samen met de opbrengst van de dividend-
uitkering van aandelen op een geblokkeerde 
rekening gestort. Het betrof een bedrag van 
685 gulden. Ook ontving hij een tas met sie-
raden.

Huis leeggehaald
Zoals gemeld woonde het echtpaar in bij hun 
zwager. Nathan en Elsa bezaten nauwelijks 
meubilair. Maar het weinige dat er was, ver-
dween toen het huis van de familie Glaser 
werd leeggehaald na hun vertrek naar Wester-
bork. De waarde werd getaxeerd op 5.000 of 
6.000 gulden.

Basisloon
Op 16 september 1946 vroeg Leenen het Ne-
derlands BeheersInstituut zijn basisloon voor 
zijn werkzaamheden naar behoren te honore-
ren, zeker omdat hij heel secuur en uitvoerig 
de bewindvoering verrichtte. ‘Ik wil hierop 
niet terugkomen, want het is niet prettig deze 
financieele kwestie telkens opnieuw te moeten 
aanroeren. In het geval Brogholter kan ik even-
wel met de luttele beloning van fl. 50,- per jaar 
geen genoegen nemen. Het is mij volkomen 
onbegrijpelijk, dat het Ned. Beheersinstituut 
in dit geval zelfs gemeend heeft de toch al ge-
ringe minimum belooning van fl. 100,-- voor 
een heel jaar te moeten halveeren. Of hiertoe 
het recht bestaat, weet ik niet, maar onbillijk 
is het zeker.’

Slotsom
In zijn eindverslag van 3 november 1951 
kwam Leenen tot de slotsom dat het vermo-
gen van het echtpaar Brogholter moest worden 
vastgesteld op 60.366,46 gulden. Het grootste 
deel bestond uit effecten waarover nog geen 
rechtsherstel had plaatsgevonden, maar gere-
kend werd op een uitkering van 70 procent van 
de waarde van de effecten. Een uitkering die 
overigens in een eerder stadium door de Raad 
voor het Rechtsherstel was verworpen. Het is 
niet bekend hoe de bewindvoering uiteindelijk 
precies vorm heeft gekregen, maar we mogen 
ervan uitgaan dat de vordering aan de nabe-
staanden werd toegewezen.

Tekst: Frank Eliëns

Systeemkaart Joodse Raad van Nathan Brogholter



Hij ligt op dezelfde plek. Dat is de enige over-
eenkomst tussen de Hertogstraat in 1901 en 
2021. Geen enkel gebouw heeft de Tweede 
Wereldoorlog overleefd. Alle huidige panden 
zijn onderdeel van de wederopbouw. 

De straat had 120 jaar geleden wel dezelfde func-
tie als nu: winkelstraat. Maar er was ook iets wat 
veel mensen niet meer weten: een stoomtram. 
De allereerste tramverbinding werd geopend in 
1889. Die verbond Neerbosch met Nijmegen 
en Beek. De route in het centrum ging van het HERTOGSTRAAT

station via de Oranjesingel en de Hertogstraat 
naar Kelfkensbos. Dit deel verdween in 1911, 
toen de elektrische tram de stoomtram verdreef. 
De elektrische reed via de Hezelstraten en de 
Burchtstraten van het station naar Kelfkensbos. 

De bomen in de achtergrond stonden in 1901 op 
het Kelfkensbos. Maar Kelfkensbos is al lang 
geen bos meer. De achtergrondbomen in 2021 
zijn die op het Valkhof.

Tekst: René van Berlo 
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VROEGER  
EN NU

  2021 (Foto: Gerie Sandmann)

  ± 1901 (Foto: Glückstadt & Münden, Hamburg; collectie Regionaal Archief Nijmegen)
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Ooit ontplofte het in Nijmegen van de slagers, 
bakkers en groenteboeren. Anno 2021 zijn 
er nog maar zeven in het centrum te vinden. 
Maar zie: onze fotograaf en vliegende repor-
ter hebben een nieuwe parel ontdekt. Mariken 
neemt u mee in de wereld van een aloud 
slagersgeslacht dat - geheel geïntegreerd aan 
de vraag in de moderne tijd - u het allerbes-
te, verantwoorde, overheerlijke stukje vlees 
voorschotelt. Janssen Vlees en Vleeswaren, 
gelegen aan de Ziekerstraat 146, laat u bij bin-
nenkomst al de mond open vallen van verba-
zing. Werkelijk prachtige oude foto’s van het 
voorgeslacht van Arnold Janssen jr. sieren de 
wanden van de winkel, die het midden houdt 
van een vleugje mediterraan ogende bou-
cherie, macelleria, carniceria (respectievelijk 
Frans, Italiaans en Spaans) en een kantoor met 
prachtige antieke elementen en een Engels 
ogende vloerbedekking met ruit.

Geschiedenis
Medio 1948 opende opa Willem Janssen 
vleeswarenfabriek De Kroon in Nijmegen. In 

die periode richtte ook zijn zoon Arnold Jans-
sen sr. de grossierderij Janssen Vleeswaren & 
Zonen op. Arnold Janssen jr. (inmiddels 70) 
kreeg hierdoor al van jongs af aan de kneep-
jes van het vak mee en is tot op heden altijd 
werkzaam gebleven in de vleesbranche. In juni 
2020 startten Arnold Janssen en Mike van Eck 
Janssen Vlees en Vleeswaren om Nijmegen en 
omstreken te voorzien van kwalitatief hoog-
waardig vlees. Arnold en zijn jonge partner 
Mike, die later dit levenswerk gaat voort-
zetten, willen de grotere vraag die er is naar 
kwalitatief hoogwaardig vlees bekend maken 
en toegankelijk maken voor iedereen. We 
zijn ons allemaal steeds meer bewust van de 
nadelen van de intensieve veeteelt. Bij Janssen 
vind je de mooiste stukken vlees voor een 
voordelige prijs. Belangrijk daarbij is dat zij 
gebruik maken van tracebility, het systeem dat 
elk stuk vlees kan traceren naar de bron. Op 
de verpakking staat altijd de herkomst van het 
dier, waar het geslacht en verwerkt is. Er wordt 
niet gezeuld met levende dieren door heel 
Europa. Op het moment van dit interview was 

Janssen Vlees en Vleeswaren
NIEUWE SLAGERIJ IN DE ZIEKERSTRAAT

Arnold ergens in de buurt van Saarbrücken 
op de terugweg naar Nederland. De Italiaanse 
heerlijkheden komen dus ook uit Italië. Daar-
bij neemt hij passende wijnen mee uit Italië, 
bijvoorbeeld van het wijnhuis Zenato.

Omdat Janssen ook wilde gaan leveren aan 
particulieren zijn ze gestart met deze winkel. 
Door hun dagelijkse export hebben zij een 
directe lijn met de vleesverwerker en kunnen 
zij hun producten voordelig aanbieden aan 
de consument. Zo brengen zij kwaliteit bij u in 
de keuken. Zij willen de consument het idee 
geven dat zij winkelen in een snoepwinkeltje. 
Dat moet de beleving zijn. Ook willen zij laten 
zien dat vlees bereiden niet ingewikkeld hoeft 
te zijn. Dat doen zij door middel van het delen 
van recepten, die te vinden zijn op hun site en 
sociale media. Hiermee geven zij handvatten 
en ideeën om uw stuk vlees het best tot zijn 
recht te laten komen. 

Mariken hoopt er op dat de drempel van deze 
winkel wordt overlopen en dat de vrees in een 

  De winkelpui   Mike en Arnold laden een bestelling

  Zwaar werk  Waar zit wat?  Een echt familiebedrijf
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  Beeld van de Kaaisjouwer en mast van een bruin schip

De betekenis van dit woord ligt in de 
oorspronkelijke omschrijving ervan. Iets of 
iemand die echt is en sterk staat. Begrijpe-
lijk dus voor iedereen. Het slaat terug op 
de recente wandeling die we maakten naar 
aanleiding van het vijfjarig bestaan van de 
Spiegelwaal. Reden dus om een wandeling 
aan te vangen vanaf de Snelbinder. 

Trapje af en je staat op de grond die ruim 
tien jaar daarvoor nog toebehoorde aan 
boerderijen, huizen en bedrijven. Het 
hele gebied is 250 hectare groot en is 
aangepast aan de mogelijke grillen van 
de rivier. Zoals bekend is er een drempel 
naast de rivier aangelegd. Komt het water 
boven 10½ meter NAP dan gaat dat extra 
rivierwater richting Spiegelwaal en stroomt 
enige kilometers verder op een lager punt 
de Waal weer in. Volgens dit eenvoudige 
principe is de rivier een heel stuk veiliger 
geworden voor de huidige en toekomstige 
generaties. Er is daarvoor ruim 5 miljoen 
ton zand verplaatst. Maar dan heb je ook 
wat, zo is de redenatie. Er is daardoor 
altijd water in de Waal om de scheepvaart 
onbelemmerd door te laten gaan.

Wij liepen daarna met een wijde boog over 
de Waalbrug, altijd met een perfect uitzicht 
op de Keizerstad. Trapje af en onder bij 
de Voerweg aangekomen, alweer veel 
activiteit bij de Kaaij onder de Waalbrug. 
Ieder lijkt overigens weer in goeden doen. 

De rivierkade is uiteindelijk weer voor de 
Nijmegenaren en vele bezoekers. Iets 
verder het beeld van de Kaaisjouwer. Wel 
gebogen maar niet gebroken zou zijn de-
vies kunnen luiden. Een prachtig beeld dat 
voor eeuwig met de rivier verbonden lijkt. 
Eromheen de boten die hier thuishoren, 
met grote terrassen aan boord om ruimte 
aan wal uit te sparen. 

Die boten met hun hoge masten vor-
men een soort bruine vloot waar ook de 
voormalige Zuiderzee zo beroemd om is 
geworden. Dit deel van het centrum van 
Nijmegen heeft zich mede daardoor op 
een goede en prettige wijze ontwikkeld. De 
Waalkade maakt Nijmegen extra aantrek-
kelijk hierdoor. En de kaaisjouwer? Hij 
heeft zijn sporen verdiend met zijn vele 
collega’s. Het is een noeste arbeider die 
voor altijd deel uitmaakt van onze Nijmeeg-
se riviergeschiedenis. Hij is onlosmakelijk 
met Nijmegen verbonden. Een persoonlijk-
heid waar niemand omheen kan. Hij draagt 
daardoor voor altijd bij aan de Nijmeegse 
identiteit. Mensen die we op handen blijven 
dragen. Ze waren het meer dan waard. 
Aan hen wordt dit alles opgedragen. Hij 
was één van die vele trotse Nijmegenaren. 

Inderdaad het waren sterke persoonlijkhe-
den In meerdere betekenissen.

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur

Sterke persoonlijkheden

groothandel terecht te komen is weggeno-
men. U wordt gastvrij ontvangen, heeft alle 
tijd om te neuzen tussen alle heerlijkheden 
en de prijs-kwaliteit verhouding is super. 
Grote kans dat u de partner van Mike aantreft, 
Charyna, die druk bezig is met de afronding 
van haar studie rechten, en hun piepjonge 
dochtertje Amelle. Naast deze man staat ook 
een sterke vrouw die zeker ook gaat helpen 
om deze zaak verder op de kaart te zetten. 
Mariken doet mee en nodigt u uit om heerlijk 
herfstvlees uit te zoeken en alvast inspiratie 
op te doen voor de winterse feesten. 

U kunt alle informatie vinden op www.jans-
senvlees.nl. Ook openingstijden en telefoon-
nummers staan hier op. Maandag en dinsdag 
zijn zij gesloten.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann 

  Hè, hè, de laatste

  De kelder met groot assortiment vlees

  Een lekker wijntje kan ook
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Wijkgericht werken

De gemeente heeft in juli aangekondigd dat het wijkgericht werken 
zou veranderen. Sinds 1 september werken vertegenwoordigers van 
de inhoudelijke afdelingen samen in een wijktafel voor elk stadsdeel. 
Volgens B en W is dit vraaggerichter en efficiënter en draagt daardoor 
bij aan de leefbaarheid van de wijk. Inmiddels zijn de wijkregisseurs van 
de gebiedstafel van het centrum bekend en hoe u met ze in contact 
kunt komen. Elke gebiedstafel heeft drie vaste wijkregisseurs: een uit 
de sociale afdeling, een uit de fysieke afdeling en een van veiligheid. 
Plus een medewerker participatie die hen ondersteunt. Deze drie regis-
seurs werken samen aan de leefbaarheid in de wijk. Zij zorgen dat ze 
geregeld contact hebben met de wijkbewoners en -instanties en met 
de gemeentelijke projectleiders die een project in de wijk uitvoeren. 
De gebiedstafel beheert de stadsdeelagenda waarin de plannen voor 
het komende jaar staan. U kunt uw gebiedstafel bijvoorbeeld bena-
deren als u hulp van de gemeente nodig heeft voor het uitvoeren van 
een initiatief dat u op nijmegen.mijnwijkplan.nl heeft geplaatst. Een 
afspraak met een wijkregisseur maakt u via de medewerker. Wij hopen 
dat de wijkregisseurs samen met u veel mooie dingen voor uw wijk 
kunnen realiseren. Mailen kan naar wijkregisseurcentrum@nijmegen.nl 
of bellen 14 024. 

Bij Nijmegen-Centrum horen de wijken Benedenstad en Stadscentrum. 
Onze medewerker participatie is Ashley de Jong. Onze regisseur fysiek 
is Anne-Marie Cobussen. Onze regisseur sociaal Manon Karssen. Onze 
regisseur veiligheid Riette Sluiter. De wijkregisseurs hebben veel con-
tact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewer-

kers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw 
wijk. Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de 
container staat, meldt u via Meld & Herstel.
Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen 
op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, 
drempels, een speelplek voor kinderen.

Overigens komt de opheffing van de afdeling Wijkmanagement en het 
nieuwe wijkgericht werken nog aan de orde in de gemeenteraad. In no-
vember kunnen wijkvertegenwoordigers daar vertellen wat zij hiervan 
vinden.

Stip

De Stip bij jou in de buurt is weer open. Heb je vragen of advies nodig? 
De Stip-lijn is er voor je. Hun mensen geven informatie, bieden hulp 
en luisteren naar je. Je kan een persoonlijke afspraak plannen op (024) 
350 20 00. De tijden van de Stip bij ons in de buurt zie je op de website 
www.stipnimegen.nl. De Stip-lijn is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag 9.00 tot 17.00. Je kan je ook abonneren op de nieuwsbrief van 
Stip, www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief.

Theophanu

Ditjes 
en 

datjes

Theophanu op de zijgevel van het Casino



Monument voor rabbijn 
Alexander Salomons
‘Als er één naam is die de prijs van het grote goed Vrijheid 
in Nijmegen belichaamt, is dat wel die van Alexander 
Salomons.’ 

Zo begon een oproep van 25 Nijmegenaren aan NS, ProRail 
en het stadsbestuur om een monument op te richten voor deze 
rabbijn en/of (een deel van) het Stationsplein zijn naam te 
geven. Salomons heeft vóór de oorlog Joodse vluchtelingen 
opgevangen. In de oorlog werd hij - net als miljoenen andere 
Joden - zelf vermoord door de nazi’s. 

De oproep stond in de Dukenburger, Mariken en de Wester. Naar 
aanleiding hiervan stelden raadsleden van Stadspartij Nijmegen, 
PvdA en VVD vragen aan het college van B en W, onder 
andere: ‘Deelt het college de wens van deze Nijmegenaren om 
een gedenkplaats op te richten voor Alexander Salomons?’ Het 
antwoord was: ‘Ja, deze wens wordt gedeeld door het college. 
We vinden het belangrijk om de gebeurtenissen van de Tweede 
Wereldoorlog in Nijmegen te blijven herinneren. (...) Het verhaal 
van rabbijn Salomons is er een dat we willen blijven herinneren.’ 
Welke vorm dit krijgt is nog niet bekend. Het college zal 
hierover overleggen met alle betrokkenen. De afspraak wordt 
binnenkort gemaakt.

De oproep was ondertekend door Marjolein Baltussen, René 
van Berlo, Clem Bongers, Dick Bos, Marjan Bos, Jan Brauer, 
Hendrik-Jan Derksen, Frank Eliëns, Fifi Groenendijk, Kees 
Groenendijk, Mariska van Heijster, Wim Hompe, Frans 
Houtbeckers, Bregje Jaspers, Rob Jaspers, Mariët Mensink, 
Hette Morriën, Qader Shafiq, Hans Slavenburg, Janneke 
Slavenburg-Bon, Frans B. Tromp,  Dolly Verhoeven, Martijn 
Vermeulen, Els Vissers en Jeroen van Zuylen. 

Tekst: René van Berlo   Foto: Fotopersbureau Gelderland, collectie RAN
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Eerder dit jaar heeft Mariken een artikel gewijd aan de muurschildering 
van prinses Theophanu op de zijgevel van het Casino aan de Waalkade. 
Half september is het boek Theophanu, prinses uit het Oosten, keizerin 
van het Westen verschenen naar aanleiding van deze muurschildering, 
die sinds november 2020 als beeldverhaal op reuzenformaat haar leven 
in een aantal scènes verbeeldt. Graag brengt Mariken dit nieuwe boek 
over een bijzonder stuk Nijmeegse geschiedenis, gemaakt door Studio 
Hartebeest en Mariëtte Verhoeven, onder de aandacht: het verhaal van 
de Byzantijnse prinses en latere keizerin Theophanu. Zij was een van 
de belangrijkste vrouwen in het Europa van de Middeleeuwen en had 
een bijzondere band met Nijmegen. Samen met kunsthistorica Mari-
ette Verhoeven van de Radboud Universiteit vatte Studio Hartebeest 
het plan op voor een boek, waarin het levensverhaal van Theophanu 
uitgebreid in woord en beeld wordt verteld. Het is het verhaal van een 
meisje dat rond het jaar 960 werd geboren en leefde als een prinses 
aan het hof in Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. 
Ze werd uitgehuwelijkt aan Otto II, de keizer van het westen en ver-
kreeg na diens dood grote macht. In 991 zou ze sterven in Nijmegen. 
In het boek wordt u meegenomen op Theophanu’s reis van Oost naar 
West. Ook is te zien hoe de Sint-Nicolaaskapel, een van de oudste 
stenen gebouwen van Nederland, net als Theophanu geworteld is in 
het Byzantijnse Rijk. 
Het boek is op vrijdag 17 september officieel overhandigd in het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis aan Sinan Can, die ook het voorwoord 
schreef bij het boek. Het boek is verkrijgbaar via de webshop van Stu-
dio Hartebeest (www.studiohartebeest.com) en bij Boekhandels Dekker 
v.d. Vegt,  Augustinus, Roelants, Het Valkhofmuseum, Museum De 
Bastei en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Begroting gemeente
Het college van B en W heeft de stadsbegroting 2022 vastgesteld. In de 
begroting staan de plannen voor 2022 en de jaren daarna om te wer-
ken aan het doel van een duurzaam, sociaal, veerkrachtig en aantrek-
kelijk Nijmegen. Nijmegen staat voor de grote opgaven waarin op het 
gebied van duurzaamheid en klimaataanpak de hitte en wateroverlast 
aangepakt moet worden. Er komen 900 laadpalen bij voor elektrische 
auto’s, de openbare ruimte wordt grondig aangepakt om verkeers-
doorstroming te bevorderen en er wordt geld vrijgemaakt voor circu-
laire projecten zoals luierinzameling. Voor wijkontwikkeling en Zorg 
en Welzijn wordt 238 miljoen euro uitgetrokken. De grote projecten 
Winkelsteegh, stationsomgeving en Valkhofpark worden gerealiseerd. 
Meer informatie kunt u vinden op nijmegen.begroting-2022.nl.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto casino: Anton Houtappels

Het boek

  Alexander Salomons bij synagoge in Gerard Noodtstraat in 1935
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DE REVUE DER SPORTEN
KIJKJES BIJ NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL-HANDELAREN
BIJ DE FIRMA TASCHE & CO. TE NIJMEGEN

Begin twintigste eeuw was De Revue der 
Sporten hét sportmagazine van Nederland. 
Automobielen hoorden daarbij. Het blad 
ging op bezoek bij belangrijke autobedrij-
ven. De firma Tasche & Co. in Nijmegen 
was er een van. Op 3 september 1908 ver-
scheen de reportage die hier integraal is af-
gedrukt. Ook de meeste foto’s komen uit dit 
nummer. Het geeft een prachtig tijdsbeeld. 

Hoe het kwam weet ik niet, maar toen ik Za-
terdagochtend, zeer vroeg, in dc nieuwe garage van 
de firma Tasche & Co. te Nijmegen stond, moest ik 
onwillekeurig een vergelijking maken tusschen een 
luxe-stal met paarden en een automobielgarage — 
zonder paarden. 

Er werd daar namelijk in de vroegte druk ge-
schrobd, geplast en geveegd, met emmers geloopen 
en met waterstralen gespoten, dat ’t een lust was te 
zien. Een paar auto’s werden schoongemaakt van 
kap tot wiel, en de heele garage, reeds zoo blank en 
blinkend van vloer en tegelwand, glom als de wan-
gen van een Geldersche boerin, die aan de wasch is. 

Maar, hoewel ’t door die mooie rijtuigen, allen 
in gelid, sommigen met kleeden zorgvuldig bedekt, 
op ‘n stal leek, was de stallucht afwezig. Geen paar-
denlucht, geen paardenmest, — een witte asphalt-
vloer, een gladde inrit zonder rijtuigsporen, een 
keurige remise, de stal dus van het moderne ver-
keersmiddel en van den toerwagen: de automobiel. 

’t Was, zooals gezegd, nog vroeg, nog vóór kan-
toortijd, maar dat drukke gedoe bewees, dat men bij 
Tasche & Co. niet lang slaapt. Er is daarvoor veel te 
veel werk aan den winkel. 

En toch was die nieuwe garage, die zulk een 
mooi wit geveltje aan dc Gerard Noodtstraat 57-59 
heeft, een gevel, smaakvol door eenvoud en keu-
rige afwerking, nog maar de helft van de geheele 
inrichting. Want aan de v. d. Brugghenstraat 6-8 is 
er een tweede garage met een rooden gevel. Beide 
groote ruimten zijn onderling verbonden en grenzen 
aan een open plaats, waar ook veel ruimte is, zoodat 
het geheele complex gebouwen een oppervlakte 
van 1000 M2. beslaat en eigenlijk een reusachtige 
moderne doorrit of, zooals ’t in sommige provincies 
heet, een »doorreet« is. 

Vroeger ging je toeren van Oosterbeek of Arn-
hem naar Berg en Dal of Cleef, wat een heelen toer 
was en dan hield je onderweg in zoo’n doorrit op. 
De paarden kregen Geldersch roggebrood en water, 
de jeugd Nijmeegsche moppen. Dan ging ’t weer 
verder, en ’t was toen aardig, hoewel soms slaap-
verwekkend. Tegenwoordig gaat men per auto, ’s 
middags even naar Berg en Dal, Beek, de Piasmo-

len en, komt men van ver, dan rijdt men bij Tasche 
& Co. aan of haar garages in. In plaats van rogge-
brood komen er benzine, vet, Engelsche sleutels in 
een ommezientje en de passagiers kunnen zich even 
verfrisschen in de keurige lavatories; ja zelfs is er 
een badgelegenheid, hetgeen na autotochten veel 
aangenamer is dan het vinden van een moppenwin-
kel. 

Er kunnen door Tasche & Co. minstens 28 au-
to’s tegelijkertijd geborgen worden. Ze staan dan in 
‘t gelid en er blijft in beide garages een ruimte over, 
groot genoeg om er met twee auto’s naast elkaar 
nog door te rijden. In hoofdzaak zag ik er auto’s 
staan van de merken Ariés en Belgica, mooie groote 
wagens, die zacht loopen, zooals bleek uit een toer-
tje door de omstreken van mooi-Nijmegen. 

Alle wagens, die er dien dag stonden en nog 
een reusachtige gele Belgica, moesten de revue 
passeeren, waarbij de photograaf als generaal fun-
geerde. »We zullen ze allemaal eens laten rijden,« 
zeide de Co. van de firma, de heer Lebret, en op zijn 
wenk kwam het geheele personeel, circa 25 man, 
aangestormd en in een minimum van tijd was elke 
wagen voorzien van een chauffeur, die zooals uit 
de diverse manoeuvres bleek, allen inderdaad den 
naam van chauffeur verdienen, vooral en in de eer-
ste plaats »Wim«, die, naar ik vernam, bekend staat 
als een der beste auto-bestuurders van Nederland. 
In de bovenverdiepingen van de gebouwen liggen 
de werkplaatsen en de kantoren. Natuurlijk kunnen 
beneden, op den beganen grond, ook alle auto’s ge-
repareerd of voorzien van kleine of groote onderde-
len worden. Dag en nacht is daarvoor gelegenheid 
en zomers komt men tijd te kort om de passanten 
te helpen, daar er te Nijmegen, als overgangsplaats 
voor den Rijn, zeer veel auto’s passeeren. ’t Getal 
zou nog grooter zijn, wanneer de bepalingen voor 
het passeeren der Duitsche grenzen gemakkelijker 
en meer up-to-date waren. Te Nijmegen eindigt ook   Een drukke dag en een goede business

  De koele bandenkelder met »fijne« merken

2e garage in de Van der Brugghenstraat in 1908

VERGETEN VERLEDEN
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Op 13 mei 1909 verscheen in De Revue der 
Sporten een reportage over concurrent L.A. 
Moll in de Van Welderenstraat. Dit verhaal is 
al eerder gepubliceerd in Vergeten verleden.

Originele tekst: Gos. de Voogt
Foto’s uit 1908: Moussault
Samenstelling: René van Berlo

de beste en mooiste weg in ons land voor autos, de 
chaussée van Maastricht langs Venlo naar Gelder-
land, een Rijksweg zonder weerga, waar elke chauf-
feur zonder ‘t minste gevaar harder kan en mag en 
wil rijden dan... 10 KM.! 

Ik ben daarover ook nu weer met een 50 à 60 
KM. gevlogen in een Ariés zonder een kip te zien, 
en dat zegt veel voor iedereen die de anti-auto-fauna 
bestudeerde.

Tasche en Co. heeft ook een bandenkelder en 
’t is daar in die koele donkere diepte om respect te 
krijgen voor die hoeveelheid »Dunlops« en »Con-
tinentals«, die een waarde van eenige duizenden  
guldens vertegenwoordigen, thans onbeweeglijk en 
goed verpakt daar hangen, maar elk oogenblik van 
hun rekken afgenomen kunnen worden om in dui-
zelingwekkende vaart duizenden kilometers rond te 
draaien. 

De bandenkelder is voornamelijk gevuld met de 
genoemde merken, maar voor »Michelins« of ande-
ren loopt men bij Tasche & Co. ook niet weg. 

»En hoe ziet u de naaste toekomst van den au-
tomobielhandel in?« vroegen wij ten slotte den heer 
Lebret. 

»O, ik geloof dat we daarvoor niet bang be-
hoeven te zijn. Onze inrichtingen moeten steeds 
vergroot worden. De auto heeft burgerrecht gekre-
gen. De prijsverlaging, waarvoor gevreesd werd, is 
onnoodig, want ook de Hollanders weten dat voor 
goed werk goed geld betaald moet worden,« was 
’t antwoord. 

In drie jaar tijd moest Tasche & Co. reeds twee-
maal vergrootcn — en dat getuigt voldoende van 
vooruitgang. Tevens ook van energie en onderne-
mingsgeest dezer firma, wier inrichting een sieraad 

In een der garages. De groote Belgica-wagen in ‘t midden. Rechts »Wim«, bezig aan de M. 233, 
den dienstwagen van de firma, een Ariés, die loopt als een kievit

In de reparatie-lokalen der firma Tasche & Co. 

Een passeerende auto wordt direct geholpen 
aan alle benoodigdheden. Men ziet op deze 
foto den gevel aan de Gerard Noodtstraat 57-59 

mag genoemd worden van de steeds sierlijker en 
ook steeds grooter en uitgebreider wordende Kei-
zer-Karel-stad aan de Waal, het goede, oude Nijme-
gen. 

Detail van de gevel van de garage in de Gerard 
Noodtstraat. In het pand zit tegenwoordig bio-
winkel Van Nature. 2013 (Foto: Henk van Gaal)

De garage aan de Gerard Noodtstraat in 1972 (Foto: Evert F. van der Grinten, collectie RAN)
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Het was een complete verassing in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis 
op 22 september. Voor de senioren die niks vermoedend naar hun 
woensdagmorgengroep Ouderen samen actief waren gekomen. 
Maar vooral voor Henk Lamers en Els Stouthamer die al jaren 
vrijwilligerswerk doen in de Benedenstad. Ze kregen daarvoor 
allebei helemaal onverwacht een Zilveren Waalbrugspeld van de 
gemeente Nijmegen.

De ouderen zaten lekker aan de koffie, toen ineens overal in de zaal 
familieleden en vrienden van Henk Lamers en Els Stouthamer opdo-
ken. En vervolgens burgemeester Hubert Bruls binnenkwam. Met zijn 
ambtsketting om: dat was het teken dat er iets heel bijzonders ging 
gebeuren. Henk en Els bleken voorgedragen voor een Zilveren Waal-
brugspeld voor al hun werk als bestuurslid van Actief Comité Binnen-
stad en de Activiteitencommissie Benedenstad Nijmegen.

Hele bestuur in je eentje
‘Het is heel fijn dat de activiteiten hier in ’t Oude Weeshuis weer door 
kunnen gaan na de nare coronatijd. We zijn hier in de oudste kern van 
onze stad. Veel mensen komen graag op deze plek, maar er zijn ook 
mensen nodig om het allemaal te organiseren’, begon de burgemees-

ter en hij vroeg eerst Henk Lamers om naar voren te komen. Henk is 
zeker vijftien jaar zeer actief geweest binnen de Activiteitencommissie 
Benedenstad Nijmegen en heeft deze commissie – vaak in zijn eentje 
– draaiende gehouden. ‘Er waren momenten dat je én voorzitter, én se-
cretaris, én penningmeester was. Dan moet je heel veel doen: van het 
regelen van subsidies tot het zoeken van vrijwilligers voor activiteiten 
als de Avondvierdaagse, de stadswandeling/puzzeltocht door de wijk, 
de discogroepen voor de jeugd, het sporten voor de jongeren, de vrij-
dagavondkaartclub en de Buurttafel. Ik heb zelfs gehoord dat je nauwe 
contacten had met de Goedheiligman, om het zo maar even te zeggen. 
Iedereen kon altijd een beroep op je doen. Jij was hét aanspreekpunt 
voor de activiteiten die mensen altijd op een mooie manier bij elkaar 
gebracht hebben.’ Soms is een kopje koffie met iets erbij al genoeg 
om met elkaar aan de praat te raken en het leven wat aangenamer te 
maken, aldus Bruls. ‘Maar het moet wel georganiseerd worden.’

Mede door de inbreng van Henk Lamers is de Beweegtuin in de Bene-
denstad er gekomen. En ook bij de totstandkoming van het namenmo-
nument op de Kitty de Wijzeplaats was hij nauw betrokken. Henk is 
als adviseur nog steeds verbonden aan de Activiteitencommissie. Hij 
heeft zijn bestuurstaken overgedragen. 

HENK LAMERS EN ELS STOUTHAMER 
KRIJGEN ZILVEREN WAALBRUGSPELD 

VOOR AL HUN WERK

  Els Stouthamer, Henk Lamers en burgemeester Hubert Bruls
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Het nieuwe seizoen met haar prachtige 
kleurenpalet in de bossen en aan de bo-
men is begonnen. Herfst, bij uitstek ook het 
seizoen waarin we weer het nieuwe culturele 
seizoen verwelkomen. Daar zit hem nu net 
de clou. De beperkingen gaan maar door en 
de mensen willen weer los gaan. Open die 
zalen en musea zonder beperkende maatre-
gelen. Maak geen onderscheid meer zoals bij 
de afgelopen Formule 1 in Zandvoort en het 
afgelaste Lowlands. Het nachtleven moet ook 
weer kunnen beginnen. De ene gemeente 
laat wel een kermis toe, de andere weer niet. 
Carnaval is ook weer onzeker in Nijmegen en 
twee jaar geen Vierdaagse heeft er behoorlijk 
ingehakt. De ziel van feestvierend Nijmegen 
was er in de zomer behoorlijk uit. Zaak om de 
straat op te gaan met borden en leuzen. Als 
het evenementenbeleid niet stevig onder de 
loep wordt genomen en het meten met twee 
maten niet ophoudt, zullen de ondersteunen-
de maatregelen ook moeten doorgaan. Dan 
is er nog de enorme woningnood bij starters, 
doorstromers en studenten. Op 12 september 
was er een geweldig grote demonstratie in het 
Amsterdamse Westerpark en terecht. We lo-
pen allemaal te hoop tegen alle problematiek 
die momenteel speelt en die om oplossingen 
schreeuwt, terwijl het demissionaire kabinet 
over elkaar heen buitelt en geen stap vooruit 
is gekomen bij het vormen van een nieuwe 
regering.

Dus hup met z’n allen, blijf de komende tijd de 
straat op gaan, want we eisen ook aandacht 
voor klimaatverandering, luchtvervuiling en 
vluchtelingenproblematiek. Dan vraagt de 
LHTBIQ+-gemeenschap ook onze aandacht, 

Demonstreren en actievoeren is weer hot
want er wordt nog volop gediscrimineerd. 
Ook onze medelanders met een andere 
tint hebben daar last van. Actie voeren dus. 
Twee jaar geleden voor het coronatijdperk 
dacht ik nog dat we een gezapig volkje 
geworden waren, waar iedereen in het 
eigen bubbeltje verzonk, een eigen leven 
aan het leiden was, maar zie. Er zit weer 
leven in de brouwerij. Het lijken de roerige 
jaren zeventig wel. Natuurlijk is het niet 
positief dat er zoveel mis is op dit moment, 
maar het stemt hoopvol dat de mensen het 
zat zijn, weer nadenken en het vooral niet 
pikken, mits ze elkaar niet tegen elkaar 
laten uitspelen en solidair blijven met 
elkaar. Dus schrap dat verdeel en heers. 
De verplichte QR-code is nu een feit en 
dat zaait ook weer onrust, maar laten we 
nu allemaal kijken hoe dit uitwerkt. Landen 
om ons heen zijn strenger en voor horeca, 
theater, evenementen en bioscoop is er 
daardoor weer meer lucht. Anders is het 
testen voor diegenen die zich niet willen 
laten vaccineren.

Actie wordt er ook gevoerd om samen de 
stad op te schonen en de vluchtelingen te 
voorzien van noodzakelijke spullen en geld 
ter ondersteuning. Buren steken massaal 
de handen uit de mouwen en zoeken 
elkaar weer op. Nijmegen laat zijn sociale 
gezicht weer zien en dat belooft een hete 
herfst met veel protest, maar als er oplos-
singen gaan komen volgt er een hartver-
warmende winter. Mariken is daar trots op.

Anneke Arzbach   
Foto: Fotopersbureau Gelderland, collectie RAN

Drijvende kracht
Henk Lamers was voorgedragen voor de 
onderscheiding door verschillende men-
sen, onder wie Frank Jasper van Stichting 
Benedenstad Nijmegen en Els Janssen van 
de Activiteitencommissie. En toevallig 
ook door Els Stouthamer zelf. Ze dacht 
daarom dat de burgemeester speciaal 
voor Henk kwam. Maar tot haar schrik en 
verbazing was ze na Henk ook nog eens 
zelf aan de beurt, onder anderen voorge-
dragen door beheerder Willy Brouwers. 
Els is sinds januari 2010 zeer actief als 
vrijwilligster bij Stichting Benedenstad en 
de Activiteitencommissie Benedenstad. 
Ze is nu al een tijdje voorzitter van het 
bestuur van de Activiteitencommissie. 
Burgemeester Bruls noemde ook haar een 
drijvende kracht achter vele zaken die in 
het wijkcentrum hun thuisbasis hebben. 
‘Waar ik ook op bezoek kom, jij bent er 
altijd bij. Je bent energiek en altijd goed 
gestemd. Er zullen achter de schermen 
best wel eens dingen lastig zijn of mis 
gaan, maar ik merk er nooit wat van.’ 

Els Stouthamer heeft samen met anderen 
de stadstuin inclusief de Zentuin achter 
het wijkcentrum opgezet. Die tuin ligt er 
altijd schitterend bij en is voor de bewo-
ners van de Benedenstad nu een waar ont-
moetings- en rustpunt. Ze zorgde voor het 
zwembadje aan de voorkant van het wijk-
centrum, en voor zitbanken, bloemen en 
planten. Ze haalde het Repaircafé naar de 
Papengas en zorgde samen met anderen 
dat de seniorenpraatgroep bleef doorgaan. 
Nu is er de groep Ouderen samen actief 
met zo’n 35 senioren die wekelijks op 
woensdagochtend bij elkaar komen en iets 
leuks doen. ‘Ook in coronatijd heb je be-
seft dat jullie contact moesten houden met 
alle mensen. Op jouw initiatief zorgden 
jullie met een groep vrijwilligers ervoor 
dat iedereen elke week een klein presentje 
met een mooie tekst erbij kreeg. Je weet 
ook steeds geldpotjes voor dat soort zaken 
te vinden, onder meer van de gemeente 
Nijmegen en het Oranjefonds.’ Els heeft 
alle oog voor de mensen. ‘De vrijwilli-
gers doen hier dingen omdat ze het leuk 
vinden, maar het is heel belangrijk dat ze 
gezien en gewaardeerd worden. Daar zorg 
jij voor.’ De conclusie van Bruls: ‘Zonder 
mensen zoals Henk en Els komen we er 
niet in de wijk.’

Tekst: Lucy Holl   Foto: Gerie Sandmann

  Demonstratie van studenten op de Grote Markt, 29 november 1980
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

Ouderen weer gezellig bij elkaar aan één tafel

  Nimma in een notendop

  Herfstkransen maken   Repair Café

Wat is iedereen blij dat de anderhalvemeterregel 
voorbij is. Eindelijk kunnen we weer gezellig bij el-
kaar aan tafel zitten met de senioren van Ouderen 
samen actief op woensdagmorgen in ’t Oude Wees-
huis. Nu we niet meer in de stadstuin achter het 
wijkcentrum kunnen zitten, is dit wel heel fijn. Lang-
zaamaan maken we ook weer plannen voor kleine 
uitstapjes. Zo gaan we in oktober naar onder andere 
de Stevenskerk en het stadhuis. Jan Rutte verzorgt 
de rondleidingen. Als het allemaal lukt met de QR-
-registratiebewijzen gaan we meer uitstapjes maken. 
Op onze Facebookpagina kunt u zien waar we zoal 
mee bezig zijn.

Ondertussen blijven we leuke gezelschapsspellen 
spelen, zoals bingo, maar we zijn ook creatief bezig.
Zo hebben we onlangs mooie herfstkransen ge-
maakt. Ook laten we ons regelmatig verrassen door 

gezellige muzikale optredens van onder andere 
Benny van Boxtel en van Dirk-Wim in ’t Hof en Bert 
Lagerweij met Nimma in een notendop. Woensdag 
22 september was wel een heel speciale woensdag. 
Geheel onverwachts (voor Els Stouthamer en Henk 
Lamers) kwam burgemeester Bruls langs om Henk en 
Els de Zilveren Waalbrugspeld op te spelden, maar 
hierover elders in deze Mariken.

We kunnen de 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 bijdra-
ge van 5 euro per keer, ongeacht de activiteit. Wilt u, 
na dit gelezen te hebben, ook bij ons aansluiten? Of 
kent u een oudere die ook misschien met ons mee 
wil doen? Geef u dan op bij Els Stouthamer (06 18 
47 36 89).

Draag ook een steentje bij
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. Naast 
een financiële donatie kunt u ook een activiteit do-
neren. De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ont-
vangt een factuur met de gemaakte onkosten. Stich-
ting Benedenstad Nijmegen heeft een ANBI-status. 
Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met Els Stouthamer van Stichting Beneden-
stad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: info@stich-
tingbenedenstadnijmegen.nl. Kijk ook eens op onze 
Facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen of 
op onze website: www.stichtingbenedenstadnijme-
gen.nl.

Nieuws vanuit de ACB (Activiteitencommissie Bene-
denstad)

Het Repair Café is weer geopend! 
Wanneer: Iedere eerste vrijdag van de maand.
Waar: ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8 te Nij-
megen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Tijdstip: van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Iedereen kent het wel. Een kapot strijkijzer, een lamp-
je dat het niet doet of een broek die korter gemaakt 
moet worden. Meestal een kleine reparatie maar een 
groot ongemak als het kapot is. Weggooien kan na-
tuurlijk maar je kunt ook naar het Repair Café komen. 
Daar zitten handige vrijwilligers die wel raad weten 
met een reparatie. Kom eens langs om te bekijken 
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of het artikel gerepareerd kan worden. Weg-
gooien (of beter nog recyclen) kan altijd nog. 
We zien u graag langskomen!
Voor dit Repair Café zoeken wij nog handige 
vrijwilligers. Heb je twee rechterhanden en wil 
jij de handen uit de mouwen steken? Dan zien 
we je graag aansluiten bij een heel gezellige 
club vrijwilligers. Je kunt daarvoor contact op-
nemen met Els Stouthamer (06 18 47 36 89 of 
stuur een email naar info@stichtingbeneden-
stadnijmegen.nl). Je kunt dan samen bespre-
ken wat de verwachtingen over en weer zijn. 
Je bent meer dan welkom! 
Het volgende Repair Café is op vrijdag 5 no-
vember 2021

De Stadstuin achter het wijkcentrum
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. In-
dien er beheer aanwezig is in ’t Oude Wees-
huis, is de tuin voor publiek geopend.

Burendag 2021
Dit jaar ging het gelukkig wel door: Burendag 
2021 van het Oranjefonds. Samen met vrijwil-
ligers uit de buurt en een leuke groep van de 
WijKring Nijmegen, hebben we de tuin verder 
opgeknapt. Met elkaar is anderhalve kubieke 
meter grind geschept uit de big bags en uit-
geharkt over de tuinpaden. Pittige klus, maar 
geweldig mooi resultaat. Dank aan alle vrijwil-
ligers!

Blauwe Steen uitgereikt

Op de hoek Grotestraat, Broerstraat en Burchtstraat is 
De Blauwe Steen te vinden. In de loop van de Nij-
meegse geschiedenis speelde deze plek een belangrijke 
rol voor het ten uitvoer brengen van vonnissen en het 
uitroepen van belangrijke mededelingen. De voorlopers 
van het huidige Huis voor de Binnenstad hebben in 
1984 het besluit genomen om jaarlijks, als verwijzing 
naar het roemrijke verleden van Nijmegen, een Blauwe 
Steen uit te reiken. De Blauwe Steen dragers die vanaf 
1984 zijn onderscheiden hebben zich vanuit diverse 
sociaaleconomische achtergronden bijzonder ver-
dienstelijk gemaakt voor de ontwikkeling van de stad 
Nijmegen.

2020: Teddy Vrijmoet
In 2020 zou de eer te beurt vallen aan Teddy Vrijmoet. 
Door bekende omstandigheden kon de uitreiking pas in 
september 2021 plaats vinden. Dat de Vierdaagsefees-
ten, die zo belangrijk zijn voor de stad, zijn uitgegroeid 
tot wat ze nu zijn is voor een belangrijk deel te danken 
aan Teddy Vrijmoet. Onder haar leiding zijn de Vier-
daagsefeesten professioneler geworden en hebben een 
niveau gekregen voor een breed publiek. Maatschappe-
lijke waarden en ontwikkelingen werden een waarde-
volle toevoeging aan het grootste gratis toegankelijke 
feest van Nederland. Waar horeca en winkelbedrijf lang 
kritisch keken naar de organisatoren van deze week 
heeft Teddy verbindingen gelegd tussen de vele partijen 
en bespreekbaar gemaakt wat goed is voor de stads-
economie als geheel. Haar sociaal ingestelde houding 
met een groot hart voor alle mensen maakte haar een 
open en betrouwbare discussiepartner. De stad heeft in 
veel opzichten veel gehad aan haar inzet voor de stad 
die vele malen verder ging dan ‘gewoon een baan.’ De 
uitreiking vond op 16 september 2021 in klein gezel-
schap plaats in Hotel Karel. De Blauwe Steendrager 
van 2019, Peter Kuipers, reikte de steen uit.

Tekst: Huis voor de Binnenstad   Foto: Jan Willem de Venster

Buurttafel: schuif ook aan!
Elke donderdag is er een buurttafel. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers kookt steeds een drie-
gangen-menu. Wil je ook gezellig aanschuiven? 
Bel dan met de buurttafel: 06 53 16 90 95. Bij 
binnenkomst betaal je 6 euro voor een drie-gan-
gen-maaltijd en een kopje koffie toe. Ben je han-
dig in de keuken en houd je van lekker koken? 
Kom eens langs en meld je aan als vrijwilliger. 
We kunnen altijd extra handjes gebruiken.

Bingo
De maandelijkse bingo is ook weer van start 
gegaan. Elke laatste woensdagmiddag van de 
maand is er een gezellige bingomiddag met 
mooie prijzen. Dit alles onder leiding van Huub 
van Gastel.

Vrijwilligers gezocht Soepie doen
Houd je van soep? Vind jij het leuk om samen 
te koken? Laat dan van je horen! Soepie 
doen is een inloopactiviteit die de Stip ver-
zorgt voor de bewoners van het centrum en 
de Benedenstad. Iedere dinsdag staat in het 
Weeshuis de soep klaar en kunnen mensen 
aanschuiven voor een lekker kopje soep en 
een gezellig gesprek. Help jij ons hierbij? 
Lijkt het jou wat om soep klaar te maken, kom 
dan eens langs bij Stip Centrum op dinsdag tus-
sen 9.30 uur en 12.00 uur of op woensdag tus-
sen 14.00 uur en 16.30 uur. Adres: Papengas 8 
of neem contact op via centrum@stipnijmegen.
nl. We horen graag van je! 

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

  Buurttafel

  Burendag 2021

  Peter Kuipers spreekt Teddy Vrijmoet toe
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De Blauwe Vrouw
Schilderij van Han

Han schrijft en schildert: figuren als letters en letters als monu-
mentale figuren.

Dit schilderijtje op een dik vel A4-papier, is trefzeker en in minder dan 
een half uur geschilderd. Deze Delftsblauwe dame is geboren in Nijme-
gen op een stukje karton. Een andere schilder van Het Atelier van de 
Overlevingskunst heeft een opzetje gemaakt van een glazen vaas met 
daarin een figuurtje. Bij gebrek aan voldoende papier werden schil-
derijtjes die al een tijdje ‘wees’ waren snel met wit overschilderd. Dat 
is hier waarschijnlijk ook gebeurd. Han heeft de onderliggende vorm 
handig gebruikt voor de vorm van hals en hoofd. Een mild lachende 
blauwe vrouw is het prachtige resultaat.

Namens Kruispunt Nijmegen, Thijs Frissen

Stadsgezichten in 1921
De oudste stad van Nederland staat natuurlijk ook in oude 
films. De bekendste dateert uit 1920-1921, dus honderd 
jaar geleden. Het is een promotiefilm gemaakt door Willy 
Mullens van Haghe Film N.V. uit Den Haag.

De film is op verschillende plekken te bekijken. Op de site van het 
Regionaal Archief Nijmegen, op die van Beeld en Geluid en natuurlijk 
op YouTube. Een kwalitatief goede versie is youtu.be/sAxjTYT21c0. 
Het is een stomme film, uiteraard in zwart-wit. Er bestaat ook een 
ingekleurde versie. De lengte is een kleine 12 minuten.

De film begint met een treinrit van station Lent naar station Nijmegen. 
Je ziet de Waal met de steiger van de gierpont en de binnenstad met 
kerktorens. Daaarna een stoomtrein en het stationsgebouw en -plein. 
Dan volgen Bisschop Hamerstraat, de Vereeniging, Nassausingel, 
Hezelpoort, Bat-Ouwe-Zate (Kasteel van Hallo), Mariënburgkapel, 
Canisius College, Kerkboog (Stevenspoortje), Lange Burchtstraat, 
Spoorbrug, gierpont, uitzicht vanaf het Valkhof over de Waal, Lent en 
Benedenstad (met rokende schoorstenen) en opnieuw de gierpont.

Tot slot is er een tramrit. Die start in de remise. De film volgt geen 
route. Achtereenvolgens zie je trambeelden van de Van Schaeck 
Mathonsingel, St. Annastraat, Lange Burchtstraat, Stikke Hezelstraat, 
Lange Hezelstraat, Beek met de rit naar Berg en Dal en opnieuw Beek. 

De film is een genot om te zien. Dit is de eerste waaraan Mariken 
aandacht besteedt. In de volgende nummers komen er meer aan bod, 
soms hele verrassende!

Tekst: René van Berlo   Still: collectie Beeld en Geluid
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C e n t r u m B e w e e g t !

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. Heeft u vragen over: 
Welzijn? Neem contact op met Maarten Bevers, 06 42 61 13 43, maarten.bevers@bindkracht10.nl.
Sport- en beweegstimulering? Neem contact op met Buurtsportcoach Ron Janshen, 06 11 47 36 11, r.janshen@nijmegen.nl.
Algemeen gezondheid? Mail ons via centrumsport@nijmegen.nl.
 

CENTRUM SWINGT!

Wist u dat:
Gymnastiek Benedenstad
Voor volwassenen en senioren. 
U kunt eventueel gebruik maken van een stoel. 
Er wordt gewerkt aan conditie, betere balans 
d.m.v. spierversterkende oefeningen, coördinatie 
en een goede houding.
Adres: In ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, 
Nijmegen. Info: 06-46406470

Dansfit
Beweeglessen op muziek voor volwassenen 
en senioren. Er wordt gewerkt aan balans, 
spierkracht en het soepel houden van de 
gewrichten. De lessen duren 45 minuten en 
daarna drinkt u gezellig een kopje thee of...
Adres: Bottelstraat 3, Nijmegen. Info: 06-
46406470

Stadswandelingen met gids
Gilde Nijmegen heeft diverse stadswandelingen 
in het centrum van Nijmegen. De gidsen 
wandelen door 2000 jaar geschiedenis en laten u 
de mooiste plekjes van Nijmegen zien. Kijk op de 
site https://www.gildenijmegen.nl/nl voor meer 
informatie.

Waalstappers 
Waalstappers is een community voor 
ontmoetingen en activiteiten. Iedereen uit 
Nijmegen en omgeving kan lid worden. 
Waalstappers heeft een aparte afdeling met 
activiteiten voor twintigers en dertigers: Nimma 
Connect. Een greep uit de activiteitenkalender 
van de Waalstappers:
• Iedere vrijdagmorgen een wandeling, start 
om 09:30 tot ± 12:00 uur. Verzamelen buiten 
vóór Loetje, Kraanstraat 214, Nijmegen. Na 
afloop gezellig een drankje nuttigen.
• 6 november: Stadsspeurtocht met Nimma 
Connect. Van 14:00 tot 18:00 uur. Verzamelen bij 
fietsenstalling Bisschop Hamerstraat. Een leuke 
stadspeurtocht door het centrum van Nijmegen.

Op initiatief van het JongerenLab aan de Van Ber-
chenstraat wordt er op iedere vrijdagmiddag samen 
muziek gemaakt, gejamd. De sessies staan open 
voor iedereen, jong en oud. 

Vanaf 15:00 uur druppelen ze binnen, gitaar op 
de rug, conga’s onder de arm; een drumstel en 
elektrische piano staan klaar; en ook een eenvou-
dige zanginstallatie met microfoons. Deze ‘Muziek 
Ontmoet Groep’ is een idee van opbouwwerker 
Maarten Bevers. Hij wordt geassisteerd door Yavus 
Goktas en Mike. Voor contact scan de QR-code op 
deze pagina. 

JongerenLab
Het JongerenLab is er voor alle jongeren die vragen 
hebben of iets met hun talent willen doen. Je kunt 
er terecht voor al je ideeën en talenten. Wil je zin-
gen, rappen, kleding maken of een debat organi-
seren? Alles kan in het jongerenLab. Loop binnen, 
ontmoet mensen en breng je ideeën tot leven.

JongerenStip
De vrijwilligers van de JongerenStip staan klaar voor 

alle jongeren in Nijmegen. Met vragen over  op-
vang, verslaving, schulden, seksualiteit, zorgverze-
kering, inkomen, gezondheid, sociale contacten, op-
voeden, vrienden, school, gevoelens, discriminatie, 
omgaan met geld of over jouw thuissituatie kun je 
bij hen terecht. Hier vind je ook een jongerencoach 
waar je je verhaal kunt delen. En er zijn activiteiten 
zoals bewegen, mindfulness en gesprekken om 
stress te verminderen.

Openingstijden, adres en contact
Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 17.30 uur 
(JongerenStip alleen op maandag en op woensdag) 
en de Muziekgroep op vrijdag vanaf 15:00 uur. 
Adres: Van Berchenstraat 3b, Nijmegen. Contact: 
www.jongerenstip.nl – jongeren @stip.nl  – Insta-
gram: @jongerenstip – WhatsApp: 06-30118452
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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 Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur

advertenties
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Op zaterdag 25 september, de dag van de Na-
tionale Burendag, gingen de Tuingroep van ’t 
Oude Weeshuis en WijKring Centrum aan de 
slag om de tuin winterklaar te maken. De taken 
werden verdeeld en de mouwen opgestroopt!

En natuurlijk was er ook tijd voor koffie en 
thee, en een gezellig gesprek. 

Aan het slot is met de Tuingroep van Stich-
ting Benedenstad afgesproken dat de WijKring 
Centrum voor de tuin een insectenhotel gaat 
maken.

Tot ziens in het voorjaar 2022.

Voor méér informatie over WijKring Centrum: 
Lieke van de Braak: lbraak@pluryn.nl. Jesse is verhuisd

In de vorige Mariken werd ik gegrepen door 
een kaart van WijKringer Jesse. Hij schreef 
hierin dat hij verhuisd was van een trainings-
huis van Pluryn naar een zgn. ‘spetterhuis’ 
van Driestroom. Ter informatie, Pluryn en 
Driestroom zijn zorginstellingen in de regio 
(en daarbuiten) die o.a. zorgen voor opvang 
en begeleiding van jongeren en jongvolwasse-
nen, op weg naar meer zelfstandigheid. Deze 
weg kan gaan richting scholing, stage of zelfs 
een vaste baan. In het geval van Jesse bete-
kent dit dat hij met behoud van zijn Wajong-
-uitkering in de bediening werkt bij eetcafé en 
cadeauwinkel Blixem aan de Groesbeekseweg. 
‘Dat bevalt me heel goed, maar omdat we een 
tekort aan personeel hebben, kom ik niet toe 
aan mijn hobby, beachvolleybal.’ Deze sport 
lijkt Jesse op z’n lijf geschreven, gezien zijn 
lange, statige houding. ‘De trainingen in het 

Honigcomplex zijn steeds op de avond dat ik 
moet werken en helaas kan ik met niemand de 
diensten ruilen.’

Waarom ben jij verhuisd?
Jesse antwoordt steeds voorzichtig en met 
korte bewoordingen. ‘Ik was uitgekeken op het 
trainingshuis en ben toen gaan onderzoeken 
waar ik de volgende stap kon maken.’ Vanuit 
zijn beperking leek het logisch woonruimte te 
zoeken met meer persoonlijke zelfstandigheid. 
‘Op de woonlocatie waar ik nu woon, komt er 
alleen begeleiding als ik er om vraag. Ik ben nu 
méér zelfstandig dan in mijn oude huis.’ 

Hoe woon je daar?
Jesse: ‘Ik deel de woning met nog 3 cliënten 
van Driestroom. De keuken, het toilet en de 
douche zijn gemeenschappelijk, maar verder 
doen we niet veel samen.’ Jesse hoopt dat daar 
verandering in zal komen als ze elkaar met de 
tijd beter leren kennen.

Naar meer zelfstandigheid
Zowel Driestroom als Pluryn hanteren verschil-
lende woonvormen voor mensen met een be-
perking. Voor beide organisaties geldt daarbij 
dat zij hun cliënten willen begeleiden naar een 
zo zelfstandig mogelijk leven. Jesse: ‘Ik vond 
dat ik minder ondersteuning nodig had. Dus 
waar ik nu woon, heb ik het heel erg naar m’n 
zin.’

De toekomst?
Inmiddels heeft Jesse bij Blixem de ruimte ge-
kregen om mee te gaan trainen met zijn gro-
te hobby, het beachvolleybal. Ook hebben de 
bewoners van zijn voormalige Pluryn trainings-
huis hem gevraagd eenmaal per week te ko-
men koken. ‘Zo houd ik nog contact met mijn 
vroegere huisgenoten.’ En is Jesse heel actief in 
WijKring Centrum, voor bewoners in het cen-
trum van Nijmegen en op de Werkplaats Inclu-
sie Nijmegen. 

Tekst: Jack Fila   Foto's: Jesse Remy

De WijKring op de Nationale Burendag

  Mark en Twan doen het zware werk

  Jesse harkt het paadje aan

  Jesse in zijn nieuwe kamer

Yngwie verzorgde 
het gazon

  Tijd voor koffie en thee

Anouk harkte de 
paden egaal
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Zorg of hulp 
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Vragen 
over regels en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

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

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

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

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

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

WERELDWINKELEN NU!

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

Mariken over eten
In het volgende nummer besteedt 
Mairken aandacht aan eten in het 
centrum van Nijmegen: restau-
rants, kerstrecepten et cetera. 

Wilt u meedoen? Stuur dan uiter-
lijk 1 november een mailtje naar 
info@marikenmagazine.nl
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Nijmegen weer samen
Beste lezer, 

De afgelopen 1,5 jaar waren voor alle Nijmegenaren zwaar. Het normale leven 
kwam stil te staan door het coronavirus. Familie of vrienden bezoeken kon 
ineens niet meer. Ook aan het ontmoeten op sportclubs, bij verenigingen en 
via de vele informele clubjes in Nijmegen kwam abrupt en langdurig een einde. 
Corona zal nog wel enige tijd bij ons blijven, maar de periode met de zwaarste 
maatregelen hebben we achter de rug. Het verheugt mij zeer dat 
we elkaar weer kunnen treffen. 

Elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen hebben vele Nijmegenaren 
het meest gemist. Wij zetten daarom op 7, 14 en 21 november de deuren van 
verschillende wijkcentra open voor iedereen zodat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten en nieuwe contacten kunnen 
aangaan. 

De open dag in Wijkcentrum 't Oude Weeshuis, Papengas 8, is op 21 
november van 13.30 tot 16.30 uur. ik nodig u van harte uit om deel te nemen. 
Ik hoop u allen in groten getale te zien tijdens deze dagen! 

Met vriendelijke groet, 
 
Hubert Bruls 
Burgemeester van Nijmegen 

Vragenlijst gemeente over 
behoefte aan activiteiten
De gemeente wil graag meer weten over de behoefte bij 
inwoners aan activiteiten in de wijken. Daarom heeft de 
gemeente een vragenlijst opgesteld. Deze kunt u op uw 
pc, laptop of tablet invullen door in de adresbalk van de 
internetbrowser nijmegen.nl/ontmoeting in te tikken. Het 
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. 

De vragen gaan over de volgende zaken: 
• Hoe belangrijk is uw wijk voor uw contacten met
  andere mensen? 
• Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten in uw wijk? 
• Op welke plekken in uw wijk vinden die activiteiten
  plaats? 
• Mist u bepaalde activiteiten in uw wijk?
• Mist u bepaalde plekken in uw buurt, waar u andere 
  bewoners kunt ontmoeten en aan activiteiten mee kunt 
  doen?
• Gaat uw wel eens naar een wijkcentrum in (de buurt
  van) uw wijk?
• Neemt u deel aan activiteiten met andere bewoners in 
  wijken die verder van uw huis liggen?
 
De uitkomsten van dit onderzoek wil de gemeente 
gebruiken bij het stimuleren van activiteiten en 
ontmoeting in de wijken. We hopen van harte dat u aan 
dit onderzoek wilt meedoen! 

Tekst: Ad Manders, gemeente Nijmegen
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STREETVIEW 3 FOTO’S: GERIE SANDMANN

FOTOPAGINA


