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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (15)
Lange Hezelstraat 83, ‘Dochters der Wijsheid’, drankwinkel Versailles

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 83: Dochters der Wijsheid en 
drankwinkel Versailles.

Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1. Lange Hezelstraat 83 in 1903   Foto 2. 'Dochters der Wijsheid'   Foto 3. Drankwinkel Versailles

November 1903. We kijken mee in de 
Lange Hezelstraat nummer 83 (foto 1), het 
pand waar nu drankwinkel Versailles is ge-
vestigd (foto 3). In november 1903 stapt er 
een werknemer van de firma Bahlman met 
rollen papier de Kronenburgergas in. Pa-
pier met daarop de afbeelding van kerkra-
men in glas-in-lood, papier om de ramen 

van de panden aan de Kronenburgergas 
mee te beplakken. Ook de deur van de 
kleine sacristie aan het einde van de lange 
gang wordt met de namaak-kerkramen be-
plakt. Eerder in 1903 hebben de Dochters 
der Wijsheid pand nummer 83 betrokken. 
Gevlucht uit Frankrijk zijn de Filles de la 
Sagesse de nieuwe bewoners (foto 2).

Willy Niessen
Voordat we ons gaan richten op de Dochters 
der Wijsheid in de Lange Hezelstraat, lezen 
we in de bewoningsgeschiedenis door Willy 
Niessen, dat het pand in de zeventiende eeuw 
waarschijnlijk uit drie percelen heeft bestaan. 
Drie percelen met drie verschillende eigena-
ren. Eén van die percelen zou de Lelij hebben 
geheten. In 1797 kocht Johan Adolf Quack 
het pand. Zijn dochter trouwde Arnoldus van 
Roggen. Mathijs Adolph van Roggen was 
hun zoon. Hij werd griffier van de recht-
bank, was lid van de Provinciale Staten en 
werd kantonrechter.* Na zijn overlijden in 
1895 bleef zijn weduwe er wonen totdat de 
Dochters der Wijsheid er in 1903 introkken. 
De familie van Roggen speelde als buren een 
grote rol bij de inburgering van de Franse 
zusters in hun nieuwe omgeving. 
Maar eerst naar het ‘hoe en waarom’ van hun 
komst vanuit Frankrijk.

Vertrek uit Frankrijk
Sinds de Franse Revolutie (1789-1799) had 
er onder het motto vrijheid, gelijkheid, broe-
derschap al veel bloed gevloeid in Frankrijk. 
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  Foto 7. David Menco in 1936

Foto 4. De ‘Dochters der Wijsheid’  in Frankrijk 
wijken uit naar Nijmegen

Foto 5. Nummer 83, een groot huis in zeer 
goede staat

Foto 6. Maison d’Education Complémentaire

Monarchie, adel én kerk werden gezien als 
de grote onderdrukkers van de rechten van de 
mens. Opvoeding en onderwijs moesten radi-
caal worden aangepakt, zodat er geen kerke-
lijke indoctrinatie meer mogelijk zou zijn. De 
30.287 mannelijke kloosterlingen en 127.753 
zusters in Frankrijk in 1878 werden als de 
grootste vijand beschouwd, omdat onderwijs 
grotendeels in hun handen lag. Er kwamen 
317 Franse kloosters leeg te staan, zo ook 
het noviciaat van de Filles de la Sagesse in 
St.Laurant-sur-Sèvre in de Vendée (foto 4). 
De congregatie besloot uit te wijken naar 
Nederland. In september 1881 kwamen de 
Filles de la Sagesse aan op landgoed de Bies 
in het Zuid-Limburgse Schimmert, waar ze 
een jaar later een meisjesschool met 22 leer-
lingen openden. In 1903 kwamen de Filles de 
la Sagesse in Druten terecht. Zusters uit de 
buurt van Nantes vestigden zich op landgoed 
Boldershof. Hier zouden zij nooit terecht zijn 
gekomen als zij niet door het geweld in eigen 
land verdreven waren. De weduwe Sauter 
uit Druten bood hen eind 1902 het landgoed 
Boldershof aan voor 30.000 gulden, toen zij 
hoorde dat de Franse zusters een pand zoch-
ten om een nieuw klooster te stichten. Soeur 
St.Justinien, moeder-overste uit Schimmert 
en geschrokken van de prijs, ging eigenhan-
dig poolshoogte nemen in Druten. Gewapend 
met een duimstok kwam ze tot de conclusie 
dat het goed was.** 

Komst naar Nijmegen
En zo ging soeur Alphonse Marie du Sacré 
Coeur, overste in Brussel, als verkenner 
naar het huis in de Lange Hezelstraat 83 in 
Nijmegen. Een groot huis in zeer goede staat, 
gelegen in één van de drukste wijken van de 
stad, slechts tien minuten van het station en 
met uitzicht op het Kronenburgerpark. Een 
pand met grote vertrekken, buitengewoon 
grote kelders en een heel mooie zolder (foto 
5). Het pand werd voor drie jaar gehuurd van 
de weduwe van Mathijs Adolph van Roggen 
(zie ‘Willy Niessen’), met recht tot koop. 
Vanaf de dag dat de zusters in Nijmegen 
arriveerden voelden zij zich welkom, niet in 
de laatste plaats dank zij de heer en mevrouw 
Mulder, eigenaren van hotel Boggia in de 
Lange Burchtstraat. Zij waren er altijd als 
de zusters hen nodig hadden en stonden hen 
jarenlang bij met raad en daad (foto 6).

 Uit de kronieken:
Dinsdag 23 juni kwamen soeur Pauline 
en soeur Alphonse in de Hezelstraat aan 
voor een verkennend bezoek. Ze waren in 
gezelschap van de heer Mulder, eigenaar 
van hotel Boggia in de Lange Burcht-
straat. Met de grootste achting en een 
buitengewone geest van geloof vond hij 
het een eer, dat de Voorzienigheid hem op 
haar weg had geplaatst. 

De zusters startten in 1903 in de Hezelstraat 
een vakantiekolonie voor Parijse meisjes met 
in hun achterhoofd het idee om het Parijse 
pensionaat in zijn geheel naar Nijmegen te 
verplaatsen als hun huis in Parijs gesloten zou 
worden. Ook de zusters van het H Hart in de 
Burchtstraat ontvingen hen met open armen. 
Ze zouden elkaar ondersteunen: Franse lessen 
van de ene en Hollandse lessen van de andere 
kant. Van hun komst naar Nederland hadden 
ze zich niet al te veel voorgesteld. Hoe anders 
was de hartelijke verwelkoming in de Lange 
Hezelstraat in Nijmegen.

Uit de kronieken:
Hoe groot was de verbazing toen wij bij 
het uitstappen in de Lange Hezelstraat 
vier portiers van hotel Boggia zagen toe-
snellen om ons van de talrijke pakken te 
ontlasten en de weg te wijzen. Hoe groot 
was onze ontroering toen wij de heer 
Mulder zagen die met ontbloot hoofd ons 
de hand reikte bij het uitstappen. In de 
grote benedenzaal stond op tafel: porse-
lein, kristal, tafelzilver, linnengoed van 
het hotel. In de keuken was het fornuis 
aangemaakt en werd er een diner uit het 
hotel warm gehouden. Boven waren vijf 
opgemaakte bedden, toilettafels, hand-
doeken, etc. Het goede hart van mijnheer 
Mulder had aan alles gedacht. Om zijn 
attenties volledig af te maken gaf hij nog 
adressen van huizen in de buurt waar we 
hem konden opbellen in geval van nood. 
Toen trok hij zich met eerbiedige beschei-
denheid terug. Na het souper ging de bel. 
Het waren de heer en mevrouw Hustinx, 
de buren van 81, die de Franse zusters 
hun diensten kwamen aanbieden. Wat 
een goed volk. En met hoeveel vurigheid 
ontvangen ze wat Frankrijk verwerpt.

De Dochters der Wijsheid begonnen er in 
september 1903 als externe leerlingen. Ze 
konden zo in de Burchtstraat lessen volgen 
voor hun Nederlandse akte en gewoon deel-
nemen aan hun eigen communiteitleven in de 
Hezelstraat. De Franse lessen vonden plaats 
op het pensionaat aan de Hezelstraat. Op 15 
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  Foto 7. Achterzijde Hezelstraat 83 in 1920

september 1903 kwam de eerste leerling. 
Binnen een maand hadden de zusters vijftig 
leerlingen. Op 23 juni 1904 werd de eerste H. 
Mis in de kapel opgedragen, waarbij ook aan-
wezig waren mijnheer en mevrouw Mulder, 
en de goede buren Hustinx en Van Roggen 
(zie ‘Willy Niessen’).

In 1906 konden de Dochters der Wijsheid in 
de Hezelstraat hun eigen R.K. Normaalschool 
inrichten. Door een snel stijgend aantal leer-
lingen was het pand aan de Hezelstraat niet 
toereikend meer en moesten er lokalen elders 
gehuurd worden. 

Uit de kronieken:
29 april 1920. Schoonmaak en verhuizing 
van het meubilair van de Hezelstraat naar 
het Patronaat St. Louis op de Hessen-
berg. Om niet over straat te hoeven gaan, 
maakt men aan de achterzijde een deur 
in de muur van de tuin (foto’s 7 en 8). 
Alles is zeer netjes in het Patronaat, de 
lokalen zijn groot en goed verlicht. Aan 
de straatkant heeft men uitzicht op het 
Kronenburgerpark.

Toen het leerlingenaantal de negentig bereik-
te, besloten de zusters om een nieuwe school 
te bouwen aan de Groesbeekseweg. Er was 
niet alleen behoefte aan meer ruimte voor de 
kweekschool, maar ook voor de mulo, voor 
het pensionaat en voor klooster en kapel. In 
1923 werd het complex aan de Groesbeek-
seweg 150 in gebruik genomen (foto 9). Het 
pand aan de Lange Hezelstraat werd in 1925 
te koop aangeboden. Een maand later was het 
huis verkocht.

‘De Wijsheid gaat in het grijs’
De vlucht uit Frankrijk, de verspreiding we-
reldwijd van de Dochters der Wijsheid en hun 
komst naar het pand aan de Lange Hezelstraat 
83, maakte dat Neel van den Oever bevlo-
gen raakte door het leven van de zusters. 
Toen Neel van den Oever (foto 10) op haar 
achttiende vanuit Westerbeek (Brabant) in 
Druten kwam om op Boldershof de opleiding 
verpleegkundige zwakzinnigenzorg te gaan 
volgen, kwam ze met de zusters van ‘de la 
Sagesse’ in aanraking, hetgeen uiteindelijk 
leidde tot het door haar geschreven boek: 
De Wijsheid gaat in het grijs.
Neel: ‘Ik kwam steeds meer te weten over de 
zusters die Boldershof gesticht hebben. Nog 
geen idee dat ze bij een veel grotere groep 
hoorden, wereldwijd. Ik heb ervan opgekeken 
hoe goed ze georganiseerd zijn, hun econo-
mie, hun financiën. Een aantal van de zusters 
woont nog steeds in Alverna bij Wijchen, in 
serviceflats in het voormalige Franciscanen-
klooster. Zuster Célestine bijvoorbeeld is 102 
jaar. Zij heeft van 1938 tot 1985 in Druten 
gewerkt.’ 
Via de toenmalige Provinciale Overste van 
de Dochters der Wijsheid in Nederland, kreeg 
Neel in 2008 toestemming om verhalen op 
te schrijven over de zusters, hetgeen geresul-
teerd heeft in het bovengenoemde boek.
Het boek, dat gebonden is in een grijze, wol-
len (Terlenka) stof, de stof waar de habijten 
van de zusters ooit van gemaakt werden (foto 
10). Daarvoor kwam 100 meter habijt-wol 

van de zolder van het moederhuis in St. 
Laurent-sur-Sèvre, bij de binder in Zaandam. 
Zo werd de reis die deze habijtstof aflegde 
symbolisch voor de reis die de zusters hebben 
afgelegd *** De titel De Wijsheid gaat in het 
grijs komt ook uit Nijmegen, want vroeger 
werd dat hier opgemerkt als de zusters in hun 
grijze habijten over straat gingen (foto 11).
Het boek van Neel van den Oever is door 
een tweetalige Zwitserse zuster in het Frans 
vertaald. De Nederlandse versie had een op-
lage van vijfhonderd stuks, door de zusters in 
eigen beheer uitgegeven. De opbrengst hier-
van ging naar een project in Haïti. De Franse 
uitgave kende honderd exemplaren.
Neel: ‘Als dank voor het samenstellen van 
het boek kreeg ik een reis naar het klooster in 
Frankrijk aangeboden. Het werd een GOU-
DEN week in het moederhuis.’    Foto 8. Achterzijde Hezelstraat 83 in 2021

  Foto 9. In 1923 verhuizen de zusters naar de Groesbeekseweg

Foto 10. Neel van den Oever met de grijze 
habijtstof waarmee boeken gebonden werden
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Foto 13. Het aantal kinderen op school van 
‘Joodschen Bloeden’ op 2 september 1941

‘Stoute meisjes’ 
Om ruimte te creëren voor de snel uitdijende 
school werden de laagbouw-panden, links in 
de Kronenburgergas, in 1904 bij het kloos-
ter getrokken (foto 12). De zusters hebben 
rond 1904 een aanvraag voor verbouwing 
ingediend. Er kwam een verdieping op de 
bestaande laagbouw (niet meer dan twee 
‘schuurtjes’) en er werden op de begane 
grond én op de verdieping doorgangen ge-
maakt van het klooster naar de panden aan de 
Kronenburgergas (foto 13). Het achterste deel 
had een schuin dak, het voorste deel een plat 
dak. Op de begane grond was een grote zaal 
(foto 14). Op de bovenverdieping de kapel 
(foto 15). 
In 1925 is het achterhuis van de Kronenbur-
gergas nummer 2 verbouwd tot afgesloten 
appartement. Bij nummer 4 is tot 1990 een 
doorgang blijven bestaan naar de winkel in 

de Hezelstraat. In 1990 zijn Kronenburgergas 
nummers 2 en 4 gerenoveerd en definitief 
losgekoppeld van Hezelstraat nummer 83.
In de tuin achter het klooster, richting Hes-
senberg, stonden zeven toiletten (foto 14).

De broers Jan en Theo Willems woonden 
van 1939 tot 1950 in de Kronenburgergas 
nummer 2. Ze kwamen veertien jaar na het 
vertrek van de Dochters der Wijsheid daar 

wonen. De huidige bewoners Peter Bliek en 
Sylvia van Melick wonen er sinds 1982.
Beide partijen nemen ons mee door het huis 
en kunnen precies aanwijzen waar ooit de 
doorgangen naar het klooster zijn geweest. 
Sylvia: 'Wat nu onze slaapkamer is, was toen 
een doorgang naar het klooster. Alle wan-
den die je hierboven ziet waren er toen niet. 
Alleen wanden bij de keuken en bij de wc. En 
er was een trap naar beneden.' 
Peter: 'Toen we hier gingen verbouwen na 
1999 zag je aan de stenen heel mooi dat het 
kloostermoppen (ruwe, ongelijkmatige oude 
handgevormde bakstenen) waren tot schou-
derhoogte. Daarboven was het industrieel 
steen, zag het er veel strakker uit.' 
Op de plaats waar Peter en Sylvia nu hun eet-
kamertafel hebben staan, is onder de houten 
vloer de plaats zichtbaar waar het altaar in de 
kapel heeft gestaan. 
Peter: 'Toen we het huis opknapten, kwam 
de originele rode vloer tevoorschijn met een 
uitsparing waar het altaar heeft gestaan.'
Dubbele deuren aan de achterzijde van num-
mer 2 zijn nu dichtgemaakt, maar daar was de 
uitgang voor de meisjes naar het patronaats-
gebouw bij het Kronenburgpark. 
Zoals eerder genoemd, zochten de zusters 
vanwege plaatsgebrek naar uitbreiding van de 
leslokalen. Toen de lokalen van het patro-
naatsgebouw St. Louis op de huidige Hessen-
berg verkregen konden worden, was dat een 
prima oplossing. Doch, de meisjes mochten 
niet over straat en moesten dus gebruik ma-
ken van de dubbele deuren aan de achterzijde 
om via de tuin en de poort ‘veilig’ naar het 

Foto 11. De uitdrukking ‘De Wijsheid gaat in 
het grijs’ is ontstaan in Nijmegen

Foto 12. Het Kronenburgergasje rond 1880, 
nog doorlopend tot aan het park

Foto 13. De doorgangen van Hezelstraat 
nummer 83 naar de panden aan de 
Kronenburgergas (zie ook plattegrond)         

Foto 14. Plattegrond 1925, na vertrek van de 
zusters 

Foto 15. Plattegrond 1925, de eerste 
verdieping met de kapel          
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patronaatsgebouw te kunnen gaan (foto16). 
De jongens werden op deze manier op 
afstand gehouden. Peter heeft in het archief 
nog een brief gevonden waarin de zusters in 
het Frans vragen om een poort, een gesloten 
poort liefst, omdat de jongens teveel naar de 
meisjes kwamen kijken. 
Jan Willems: 'Ja, het was voor ons allemaal 
heel geheimzinnig wat zich daar had afge-
speeld. Dus wij jongens hadden het altijd 
over stoute meisjes,' 
Het is niet uitgesloten dat Jan (87) tot de 
groep stoute jongens gerekend mag worden.

WOII (Lange Hezelstraat 83) 
Jan Willems vertelt over de tijd dat hij daar 
woonde (1939 tot 1950): 'Ik had een vriendje 
dat op nummer 83 woonde en met hem speel-
de ik veel. Vaak buiten, maar ook binnen op 
die hele grote zolder. Zijn vader was 
NSB'er en op die zolder werden bijeenkom-
sten gehouden, besefte ik veel later. De zolder 
was versierd met Duitse vlaggen. Er waren 
hakenkruizen getekend. Er stonden leuzen 
geschreven. Ik was negen jaar. Wij maakten 
geen onderscheid op die leeftijd.'
Peter Bliek: 'Toen het pand in de jaren 90 
gekocht werd door Ton Hendriks, hebben wij 
als achterburen daar binnen kunnen kijken. 
Op zolder vonden we daar nogal wat histo-
risch materiaal: NSB-plaatjes, NSB-leuzen 
en hakenkruizen. We waren nogal onder de 
indruk dat dit al die jaren na de oorlog on-
gewijzigd bewaard was gebleven' (foto 17). 

Dat het pand aan de Lange Hezelstraat 83 
in oorlogstijd inderdaad dienst heeft gedaan 
als ontmoetingscentrum, Kringhuis van de 
Duitse bezetter, blijkt uit een vermelding in 
de Arnhemse Courant uit 1941. Op pagina 7 
staat de correspondentielijst en op deze lijst: 
het Zwart-Roode Huis, Lange Hezelstraat 83, 
telefoon 26733 (foto 18). Peter besluit met: 
'We zagen óók mooie dingen op zolder. We 
zagen ook dat er een heel mooi daklicht in zat 
met prachtig glas-in-lood.' 

Jan Willems vervolgt: 'Nummer 83 aan de 
Lange Hezelstraat is na de oorlog opgesplitst 
in twee identieke panden, twee winkels in 
spiegelbeeld. Er was een bazaar gevestigd. 
Dat draaide rond de bevrijding geweldig. Er 
werd zelfs een opening in de muur gemaakt 
zodat ze konden overstappen van het ene naar 
het andere pand. Ze verkochten oorlogssou-
venirs, maar ook van die Delfsblauwe flau-
wekul, allemaal nep en vlaggetjes en zo. Dat 
werd voornamelijk gekocht door die militai-
ren die hier lagen. Als herinnering. Jaren later 
kwamen er ook toeristen op af. Ze hebben er 
grandioos aan verdiend.' 

‘Versailles’, drank in Nijmegen
We maken een sprong naar 1991. Toen 
kwamen Caecil Gerrits en zijn vrouw Helma 
Rieken te wonen op nummer 81. Helma 
runde hier dertig jaar haar eigen zaak Vestiti. 
Caecil Gerrits: 'Voordat wij erin trokken zat 
er een sigarenwinkel in het pand naast 83. 

Wij hebben het pand van de sigarenboer over-
genomen, die er illegaal kamers verhuurde en 
elektra aftapte van nummer 83.' 
Caecil Gerrits begon zijn drankwinkel 
Versailles in 1995 aan de Lange Hezelstraat 
72-76. In 2009 stak hij over naar nummer 
83. Op 18 april 2021 zetten zowel hij als zijn 
vrouw een punt achter hun activiteiten op 
beide adressen. 
Voorgangers van Gerrits op nummer 83 
waren onder andere Van Hout, Nannings, 
Powerhouse, Musica, een tassenwinkel en 
een winkel in sieraden. 
Over voorgangers in een verder verleden 
citeren we Willy Niessen, die in haar Bewo-
ningsgeschiedenis van de Lange Hezelstraat 
vermeldt: 'In 1713 werd het testament van 
"suikeroom" Willem Knippinck geopend 
en daarin stond dat Theodora Knippinck 
(1683) de eigenaresse werd van onder andere 
Hezelstraat 83. In 1716 trouwde zij met de 
Amsterdamse wijnkoper Derk Herman van de 
Sande.'* 
Een wijnkoper in 1716. Een winkel in wijnen 
en whisky’s in 2009. Caecil Gerrits heeft in 
2009 deze traditie opgepakt en voortgezet 
met Versailles. Tot vorig jaar augustus. Toen
heeft Rolf Vrijaldenhoven Versailles-dranken 
overgenomen (foto 19). Wie zijn winkel pas-
seert kan absoluut niet om deze flamboyante 
verschijning heen, staand voor die prachtige 
gevel. Een pand, waar de immense kelders 
nog helemaal intact zijn en waar de geschie-
denis weer tot leven komt (foto’s 20-23).

Foto 16. De poort waardoor de meisjes veilig 
naar het patronaatsgebouw konden gaan

Foto 17. Niet alleen op de zolder, maar ook 
in de kelder   

Foto 18, Vermelding in de Arnhemse 
Courant in 1941

  Foto 20: Deel van de kelder   Foto 21: Deel van de kelder   Foto 22: Deel van de kelder
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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.

Kerstsfeer

Rolfs volgende wens: 'Ik wil er een sociëteit-
achtige omgeving van maken. Met whisky’s 
en een whisky-bewaarplaats. Let wel, het is 
een wens!'

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Bronnen: * Willy Niessen; ** Neel van den Oever, 
schrijfster van ‘de Wijsheid gaat in het grijs’; kronieken 
‘Dochteren der Wijsheid’,  Vrijheidsmuseum Groes-
beek; *** tekst Veerhuis Vier; Peter Blieck (bewoner 
Kronenburgergas nummer 2);
Foto’s: Gerie Sandman, Marsel Loermans, Korfmacher 
collectie Reginaal Archief Nijmegen, Ed Nieuwenhuis

  Foto 19: Rolf Vrijaldenhoven 

  Foto 23: Deel van de kelder

Vrede op Aarde
En weer is er bijna een jaar voorbij. Dit keer 
een jaar dat in zijn geheel in het teken van 
het venijnige virus heeft gestaan. Soms is 
het virus op de achtergrond, dan weer duikt 
er een nieuwe variant op, nu in de vorm van 
delta-plus. Ondertussen leven we in een 
tijd van grote onzekerheden. De klimaat-
verandering gaat echt in een rap tempo. 
Gelukkig zijn de ontkenners nu ook over-
tuigd, gezien redelijk hoopvolle resultaten 
bij de top in Glasgow. We moeten ons maar 
niet vasthouden aan het blahdieblah van de 
regeringsleiders, maar aan de innovatie van 
wetenschappers en jonge techno-bedrijven 
met inspirerende Willy Wortels. Nederland 
is wat dat betreft een koploper. Die 2 graden 
opwarming gaan we wel halen en dat is 
vreselijk, maar dan moet het echt stoppen. 
Allemaal de schouders er onder en het gaat 
lukken. 
Maar toen kwam er ook de dreiging van 
stijgende energieprijzen. Voor mensen met 
een tochtig huis en een kleine beurs een 
drama. Weer een financiële strop, ook voor 
het land, als deze burgers letterlijk de winter 
doorgeholpen moeten worden. Intussen 
kampen we met woningnood en komen er 
maandelijks een paar duizend vluchtelin-
gen, al dan niet economisch, de grens over. 
Waar moeten we onze jonge mensen en 
deze nieuwkomers in vredesnaam allemaal 
huisvesten? Allemaal voer voor polarisatie 
tussen rijk en arm, kansarm en kansrijk. 
Je zou bijna vergeten dat we ook nog de 
steeds groter wordende kloof hebben tussen 
vaxxers en anti-vaxxers, toenemend geweld 
bij derby’s (onze eigen NEC-aanhang kan er 
ook wat van). De berichten over geweld bij 
jeugd onderling met messen, soms met de 
dood tot gevolg en al dan niet onder invloed 
van, stemmen ons niet vrolijk.

Geen wonder dat er 6 november een uitge-
laten stemming was in de Vereeniging bij 

de Prinsenproclamatie. Eindelijk weer een 
feestje voor een beperkt aantal Nijmegena-
ren, waarbij je even de zinnen kon verzetten, 
maar zie: in Limburg werd grotendeels alles 
weer afgezegd voor de elfde van de elfde. 
Een stapje vooruit en een stapje achteruit, 
dus stilstand. Mensen worden moedeloos 
van alle negatieve berichten, durven de tv 
bijna niet meer aan te zetten. Ze zijn bang 
voor een nieuwe lockdown en weer overal 
mondkapjesplicht en allemaal boze burgers. 
Tijd voor een positieve draai aan alles.

Wat Mariken nu gaat doen is twee stappen 
vooruit en af en toe pas op de plaats. Zet 
allemaal het gezicht op vrolijk de feestdagen 
tegemoet en focus eerst maar op de kleine 
schaal. In huiselijke kring maken we het ge-
zellig met familie en vrienden rondom de dis. 
Vrede op aarde is in kleine kring haalbaar. 
Dan breid je het eventueel uit door eens an-
deren uit te nodigen, zoals je nieuwe buren. 
Geen ingewikkelde gesprekken aan de tafel 
over virussen en politiek: lief zijn voor elkaar 
en lekker smikkelen. Als alle maatregelen en 
je portefeuille het toelaten, bezoek dan een 
restaurant. In deze Mariken besteden we er 
uitgebreid aandacht aan. Restaurant de Plak 
bijvoorbeeld maakt een maaltijd voor hon-
derd Afghaanse vluchtelingen. Het centrum 
oogt gezellig en warm, de place-to-be voor 
heel Nijmegen. Laten we hopen op een vre-
dig 2022 waarin we grote stappen kunnen 
zetten, het carnaval door kan gaan, het virus 
kan worden bedwongen en ruimte komt 
voor normalisering en herstel. Tot die tijd 
zetten we kleine stapjes, houden rekening 
met elkaar, houden veel van elkaar, feesten 
klein of groot met elkaar, steunen elkaar en 
bedenken dat hoe dan ook Nederland een 
prachtig land is en Nijmegen daarvan ook 
nog de allermooiste plek waar het vredig 
toeven is. Mariken wenst iedereen een 
mooie, vredige kerst en een goede jaarwis-
seling. Op naar een spetterend 2022.

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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SLEUR IS EEN ROOFDIER

Kronenburgerpark

Op de foto’s onze ram, snuffelend en etend van de herfstbladeren, 
zoals in een novembermaand gebeurt, ieder jaar weer. Een rustgevend 
beeld. 
Wij mensen ervaren het veelal als saaiheid en stilstand als we steeds 
weer hetzelfde beleven. Wij willen dat vaak doorbreken, want de sleur 
ligt altijd op de loer, als een roofdier.
Wij willen meer, anders, verder, avontuur.
Nu we al bijna twee jaar bijna niet meer, anders, verder en avontuur 
hebben ,wordt de waardering voor het bekende steeds groter. 

Zo was het afgelopen jaar het Kronenburgerpark ongekend populair. 
In de frisse buitenlucht zochten mensen elkaar op, genietend van het 
groen en de zon.
Ook onze dieren kregen veel belangstelling. Er gebeurde niet zo veel 
het afgelopen jaar, de dieren gingen rustig hun gang, eten , drinken , 
slapen.
Rust, geen roofdier.

Tekst: Joke van Onna   Foto: Birgit Armsdorfer

Dit is de titel van een boek van D. Hooijer, uitgegeven in 2007
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Ontmoetingen aan de Waalkade:Ontmoetingen aan de Waalkade: 
‘Een tafel voor…2?

DOOR ANNE DINNISSEN

Aruba hier
Ik had hem nog niet eerder ontmoet, maar hij 
stond al in de startblokken bij het bankje naast de 
tafeltennistafel. Als je iets graag wilt, kun je het 
bereiken, was het advies van onze ouders al; zo 
ook bij deze jongeman. Met een diploma op zak 
verhuisde hij naar ons koude kikkerlandje. Eerst 
maar eens een potje tafeltennissen; leergierig als 
hij was, bracht ik hem de verschillende basistech-
nieken bij. Het voordeel als je jong bent is, dat je 
minder nadenkt en het gewoon doet… Maar hij 
wilde meer, wegwijzers voor zijn leven: zeg me 
waar ik moet zijn en ik ga er heen. Hij had met 
veel pijn in zijn hart zijn droom als jonge jongen 
op moeten geven voor een gedegen studie hier 
in Nederland. “Hoe zeggen jullie dat hier ook al-
weer”, vroeg hij: “er leiden toch meerdere wegen 
naar Rome?” De pijn van Rome bleef in zijn hart, 
maar zijn ouders hadden hem daadkracht bij-
gebracht. Zo bespraken we wat mogelijke weg-
wijzers die hem misschien niet direct naar Rome 
zou leiden, maar misschien naar andere plekken 
die ook de moeite waard konden zijn. Met een 
batje als herinnering namen we afscheid en keek 
ik hem na… het gaat hem lukken...!

Rijkdom
‘Ik heb nogal een groot huishouden en ontvang 

mensen uit den vreemde die op zoek zijn naar 
wat gastvrijheid. Eén van hen wint het altijd van 
de anderen, zou hij een keer langs mogen ko-
men?’ ‘Tuurlijk, maar kan jullie tafeltennistafel ook 
buiten staan, dan kunnen de anderen ook meteen 
meespelen?’ ‘Nee joh, die is te krakkemikkig om 
te verplaatsen.’

Bevreemdende stilte
We liepen op watjes en bewogen aan de appara-
ten alsof onze acties geen enkele indruk op ons 
maakten; we waren er niet vandaag. Er was geen 
enkele vorm van ruis waar te nemen: geen wind, 
geen geluid, geen gedachten, alsof het vieren van 
de op handen zijnde “bevrijding” van Het Virus 
inmiddels was neergedaald en we nu voortaan 
wat voorzichtiger met onszelf om moesten gaan. 
Een jonge sporter werd na iedere oefening keer 
op keer terug naar de kademuur getrokken, zo-
dat hij de rivier telkens weer opnieuw mocht aan-
schouwen; bang als hij was dat deze zou kunnen 
verdwijnen…

Een jonge vrouw stond loodrecht tegen de rug 
van de hefboomstoel, haar handen omvatten 
slechts de handvaten; ze leek wel in een staat van 
meditatie, haar ogen waren gesloten, er was geen 
enkele beweging in haar lijf waar te nemen; ze liet 

kennelijk de zwaartekracht het werk doen, alsof 
ze zo de aarde in kon worden getrokken. Het leek 
wel alsof ze zich een wilde voelen… met iets…

Maar ook ik had geen enkele behoefte om te pra-
ten of allerlei tafeltennisoefeningen te doen; het 
leek alsof vandaag de nadruk alleen maar lag op 
dat wat het heelal ons aanbood. Alsof het besef 
dat we hier slechts een gast waren, eindelijk was 
geland. Was dit nou wat ze een spirituele ervaring 
noemen?

Nou nou nou... maar opeens kwam daar een 
jonge dame met wel hele grote en haastige pas-
sen het sportveld oplopen en verstoorde de rust 
met de vraag waar de betaalautomaat was? We 
schrokken met z’n drieën wakker en antwoordden 
kort en bondig: vergunning alleen voor aanwo-
nenden!

‘De normale werkelijkheid’, of wat het dan ook 
moge zijn, was als een mokerslag binnen geko-
men. Maakte ik vroeger ook van die grote stap-
pen, of is het zo dat je op den duur minder haast 
voelt, of is het misschien dat je voetstappen en 
nog veel meer zich automatisch aanpassen aan 
de lengte van die duur. Tjé, hé, opeens word ik me 
weer bewust van alle ruis in mijn hoofd….hoe lang 
zal dát eigenlijk nog duren?

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

Foto: Gerie Sandmann

mailto:annedinnissen@hotmail.com
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Woord vooraf
In deze voor alle horeca moeilijke tij-
den wil Mariken een aantal restaurants 
en horecagelegenheden onder de aan-
dacht brengen. Wij doen dit om hen een 
hart onder de riem te steken en weer 
moed te geven voor het nieuwe jaar. In 
Mariken 5 hebben we iedereen de ge-
legenheid gegeven zich aan te melden, 
maar uiteindelijk heeft de redactie zelf 
ook een keuze gemaakt, in samenspraak 
met de deelnemers van wijKring Nij-
megen-Centrum. Bij de beschrijvingen 
van de horecagelegenheden citeren wij 
veelvuldig uit de betreffende websites. 
PS. Daar waar concrete kerstactiviteiten 
genoemd worden, is het mogelijk dat 
deze vanwege corona geen doorgang 
vinden. Check daarom vooraf.
Anneke Arzbach en Jack Fila

WijKringers behoeven voor u als 
lezer enige uitleg. Een wijKring is 
een groep van ongeveer 9 mensen, 
die op loopafstand van elkaar wo-
nen. Zij helpen elkaar, kijken wat er 
in de wijk te doen is en wat zij zelf 
voor de wijk kunnen betekenen. 
De deelnemers aan een wijKring 
zijn bijvoorbeeld inwoners met een 
verstandelijke beperking, al dan 
niet met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Voor de ondersteuning 
die zij nodig hebben, worden zij ter 
zijde gestaan door vrijwilligers en 
een professional. Andere buurtbe-
woners kunnen als vriend van de 
wijKring aansluiten. Het doel van 
een wijKring is het afbouwen van 
professionele steun en het opbou-
wen van informele steun.
 
De wijKring is een initiatief uit 
Nijmegen op basis van het Engels 
model van key rings, in samenwer-
king met Pluryn, Bindkracht 10 en 
de gemeente Nijmegen.

Voor meer informatie:
lbraak@pluryn.nl

Onze lijst

Restaurant De Hemel is gevestigd in de Com-
manderie van St. Jan, een middeleeuws kloos-
terpand in het centrum van Nijmegen. 
De kracht van het ambacht kan je hier bele-
ven in een unieke setting met een prachtig 
terras geheel in kerstsfeer. Proeven, genieten, 
beleven: een bourgondische keuken, huisge-
brouwen bieren, distillaten en zelf gebrande 
koffie. Een unieke plek waar veel gelachen 
wordt en men geniet van het leven. Bij de He-
mel kan je reserveren op vrijdag 25 december 
en zaterdag 26 december voor de brunch 
tussen 11.00 uur en 14.00 uur voor 27,50 euro 
en voor het diner in de vorm van een buffet 
tussen 17.00 en 22.00 uur voor 37,50 euro. 
De brunch bestaat uit kerststol, croissants, 
maisbrood en meergranenbrood, bacon-ei-
-muffins, buikspek met een saus van cranber-
ries, wintersalade met rode biet en geitenkaas, 
carpaccio met truffelmayonaise, geroosterde 
pitten en parmezaan, gerookte makreel, diver-
se kazen, pompoensoep, salades, pomodori-
soep en bacon et cetera. 
Ook de Pelgrim in hetzelfde pand is open met 
de kerst.

De wijKringers vinden De Hemel een gezellig 
restaurant in een mooie omgeving met goed 
personeel. Soms zijn er lange wachttijden. Re-
serveer dus snel voor de kerst.

Na een lange tijd gesloten te zijn geweest, 
kun je bij hen weer terecht voor lunch, diner, 
borrel en een breed aanbod van speciaalbie-

ren, wijnen en spelletjes. Ook hebben zij het 
grootste terras op de Grote Markt, waar je al 
vanaf 10 uur ’s ochtends welkom bent voor 
een lekker kopje fairtrade koffie, wellicht met 
een biologisch gebakje van Buurtmarkt Bree-
deweg. Het is nog niet helemaal duidelijk of 
ze met de kerst open zijn, maar de feestperio-
de duurt uiteraard langer dan alleen de kerst-
dagen. De menukaart is uitgebreid, betaalbaar 
en voor elk wat wils.

Onze wijKringers vinden het terras bijzonder 
mooi, met fijne terras-heaters voor de koude 
dagen en het personeel is gastvrij en vriende-
lijk. Soms is het wel erg druk bezocht en kan 
je geen plekje vinden.

‘Bij Camelot kun je de hele dag terecht voor 
een heerlijke lunch of een gezellig diner.’
Tussen 10.00 en 16.30 uur kunt u kiezen uit 
verschillende sandwiches, uitsmijters, soepen 
en tosti’s. Tussen 17.00 en 21.00 uur kunt u te-
recht voor een diner. Daarnaast biedt Camelot 
de hele dag door een uitgebreide borrelkaart.
Ook voor Camelot is nog niet duidelijk of zij 
de deuren met de kerst openen voor kerst-
specialiteiten.

De wijKringers vinden het vreemd dat er in 
Camelot geen ronde tafels zijn. Het eten ech-
ter smaakt er niet minder om en wordt als 
heerlijk beoordeeld. 
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I. Met Mariken uit eten

  Restaurant de Hemel - Franseplaats 1

  Grand Café Moenen - Grote Markt 36

  Camelot - Grote Markt 37

  De Dromaai - Plein 1944 nummer 25

mailto:lbraak@pluryn.nl
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Een gezellig druk eetcafé op Plein ’44, midden 
in het centrum van de stad. Het staat al jaren 
bekend voor de goede huisgemaakte maaltij-
den. Voor drie gangen ben je rond de 20 euro 
kwijt. Naast diner serveert men een uitgebrei-
de lunch. Het beschikt over een overdekt en 
verwarmd terras. Er heerst een informele en 
ontspannen en gezellige sfeer. De specialitei-
ten zijn mixed grill, veel vegetarische gerech-
ten, arretjescake (chocoladecake met koekjes), 
heerlijke kruidenboter en een huisgemaakte 
ijsschuimtaart.
Of de Dromaai met de kerst speciale menu’s 
serveert, staat niet op de site.

De wijKringers vinden het eten goed en niet 
duur, plus een vriendelijke bediening, maar 
vaak is het er wel erg druk en lawaaierig.

Mr. Jack’s, al meer dan twintig jaar een begrip 
in Nijmegen en omstreken. De formule is 
een combinatie van Griekse specialiteiten 
en klassieke Italiaanse gerechten tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs, aangeboden in 
een sfeervolle mediterrane ambiance. Het 
bedrijf staat voor een goede prijs/kwaliteit-
verhouding, vriendelijk personeel en een 
gezellige sfeer. 32 soorten pizza’s, 17 soorten 
pasta’s, 16 soorten Griekse grill, 14 soorten 
visgerechten, 24 soorten vegetarisch en dan 
nog veel voorgerechten en ijsgerechten. Wel 
reserveren.

De wijKringers vinden het zeer betaalbaar. 
Vaak is het erg druk en dus gehorig, omdat er 
grote groepen reserveren. Het eten kan erg 
lekker zijn, maar je bestelling wordt niet altijd 
nagevolgd.

‘Café de Blonde Pater wordt wel hét leukste 

café van Nijmegen genoemd. Ze streven naar 
kwaliteit, of het nu gaat om koffie, ontbijt, 
lunch, borrel, pinchos of de mensen die 
bij hen werken.’ (Echt! Zo staat het op hun 
website.) ‘Het is heerlijk genieten, binnen en 
buiten op het verwarmde terras.’

De wijKringers vinden er een snelle service en 
lekker eten, maar smaken verschillen.

‘Zin in lekker eten, maar geen zin om te 
koken? Dat komt goed uit, want bij HEMA 
hebben ze verschillende mogelijkheden voor 
jou. Haal snel iets bij de HEMA take-away’s, 
of kom gezellig langs in het restaurant voor 
een heerlijke snack of maaltijd. HEMA heeft 
eerlijke en lekkere recepten, dus kom gauw 
langs’, meldt de website.
Geen speciale kerstmenu’s.

Oordeel van de wijKringers: echt Hema is voor 
hen de rookworst, maar verder is het echt 
basic.

‘Good food, good mood! Weten wat je eet 
én waar het vandaan komt. Uitgebreid en 
verantwoord genieten van de lekkerste 
gerechten op een mooie locatie’, aldus de 
website. Bij Humphrey’s wordt het menu 
zorgvuldig samengesteld. Hun producten 
komen van alleen de beste en veelal lokale 
leveranciers, waarbij duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt. Humpreys serveert voor 
45 euro een vier-gangenmenu op 24, 25 en 26 
december.

De wijKringers vinden het er goed toeven.

  Mr. Jack’s - Kelfkensbos 50 37

  De Blonde Pater - Houtstraat 62

  Hema (Echt Hema) - Grote Markt 5

  Humphreys - Mariënburg 59

De site schrijft: ‘Gaspár bistro is een 
moderne toegankelijke bistro. Creativiteit, 
volle smaken, eenvoud, wijn, en vakkennis 
zijn hun pijlers. Dit alles in een gezellige en 
informele sfeer. Ze bieden een overzichtelijke 
eigentijdse kaart voor zowel vlees-, vis-, als 
groenteliefhebbers. Met het aanbod vanuit de 
verschillende jaargetijden en met aandacht 
voor duurzaamheid, wordt de menukaart 
maandelijks vernieuwd. Dus schuif vooral 
regelmatig aan!’ Voor 28,50 euro heb je een 
Chef’s special vier-gangenmenu.’
Met kerst zijn ze ongetwijfeld wel een dagje 
open.

Oordeel van de wijKringers: redelijk prijzig 
maar wel een mooie inrichting.

Op de site staat hun motto: ‘We 
experimenteren. We creëren, onderzoeken en 
maken plezier. We ontdekken en falen. We 
koken voornamelijk met planten. We geloven 
namelijk in botanische gastronomie. Je eet 
wat we dichtbij vinden. In voedselbossen. Op 
natuurakkers. In ommuurde tuinen. Laat je 
verrassen. Proef de regio. Proef het seizoen. 
Smaak staat bij ons voorop. We proberen je 
te verwonderen. Bijvoorbeeld door te koken 
met planten. Of door te experimenteren met 
bereidingswijzen. Wij geloven dat je tijd en 
aandacht kunt proeven.’
Dit restaurant is voor de gewone Nijmegenaar 
relatief onbekend maar op de wereldkaart 
nummer 2 van beste vegetarische restaurants. 
Het heeft ook twee Michelinsterren. Heel 

  Gaspár (Bistro) - Kelfkensbos 28

  De Nieuwe Winkel
  Gebroeders van Limburgplein 7

©Duncan de Fey
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prijzig, dus niet voor iedereen te betalen. Toch 
wilde Mariken dit restaurant voor het voetlicht 
plaatsen. Wij zijn er trots op.

De site schrijft: ‘Collectief café de Plak. Kom 
langs, want we hebben veel plek; op het 
terras, in het café, en als alles vol zit (of als 
het regent), kun je zelfs nog in onze kelder 
terecht! We hebben ook weer ons vertrouwde 
volledige menu (met een kleine aanpassing 
hier en daar). Dus dat betekent dagverse 
soep, lekker verse kaasgehaktballen en nóg 
meer keuze op ons krijtbord! IJsjes of een 
lekker taartje na; goede koffie én tijd voor een 
likeurtje is er ook nog.’

‘Eigenaar en chefkok Pepijn Hoebink heet je 
van harte welkom bij Ultimo’, meldt de web-
site. ‘Pepijn heeft de hele wereld rondgereisd 
op zoek naar inspiratie, en het resultaat daar-
van laat hij je nu graag proeven in zijn eigen 
restaurant in Nijmegen: Ultimo. Een restaurant 
en wijnbar zonder pretenties, gewoon heer-
lijk eten met fantastische wijnen. Je proeft 
bij ons barbecuespecialiteiten uit Australië, 
lichte maar complexe Aziatische smaken, de 
homemade stijl uit Amerika en de klassieke 
Europese keukens, allemaal samengesmolten 
tot één. We halen 80 procent van onze pro-
ducten uit Nederland, bij voorkeur van lokale 
tuinders en boeren en we luisteren naar wat 
het seizoen ons te bieden heeft. We koken 
graag met groenten, maar genieten ook van 
een goed stuk Hollands vlees of verse vis uit 
de Noordzee. Iedere week wisselt er één van 
de gerechten op de menukaart zodat je altijd 
iets nieuws kan proeven. We zijn extreem trots 
op onze huisgemaakte charcuterie, een échte 
passie van Pepijn.’

Ultimo is gesloten tijdens de kerst, maar je 
kan het kerstdiner afhalen en thuis afmaken.

‘Claudius bestaat 50 jaar’, opent de website. 
‘De formule uit 1970 blijkt tot op heden een 
gouden greep. Want in een halve eeuw groei-

  De Plak - Bloemerstraat 90

Saad en zijn boezemvriend Sevaq zijn twee 
Syrische vluchtelingen die op verzoek van 
café de Plak in Nijmegen zijn gebleven, in 
plaats van te belanden in het rondreizend 
circus dat ‘inburgering’ heet. Vanwege hun 
achtergrond in de Syrische horeca, Saad is 
kok, konden zij bij de Plak meteen aan de 
slag en bouwden binnen de kortste keren 
een stabiele en hechte sociale omgeving op. 
Vooral dat argument gaf bij de gemeente, 
op verzoek van de Plak, de doorslag om bij 
het COA aan te dringen op hun behoud voor 
de stad Nijmegen. En voor Saad en Sevaq 
was het een grote oplichting. Hier in Nijme-
gen konden zij een nieuw leven beginnen.

Kerstmenu
Nu, vijf jaar later, organiseert Saad, samen 
met andere medewerkers van de Plak, 
een kerstmenu voor honderd Afghaanse 
vluchtelingen van Heumensoord. Wat er 
geserveerd gaat worden weet Joze Bos, de 
langst dienende medewerkster van de Plak 
en liefkozend door Saad ‘Mama’ genoemd, 
nog niet. ‘Maar ze zijn dol op friet!’
Het voltallige personeel helpt onbezoldigd 
mee en andere vrijwilligers komen van 
heinde en verre. Ook de vaste leveranciers 
dragen hun steentje bij en leveren gratis 
de ingrediënten, met dank aan kruidenier 
De Wit, Hamers, groente- en fruitspecialist 
Roelofsen, slagerij De Groeneweg, bakkerij 
Strik, Wennekes vishandel en wijnhandel 
Sudara.

Saad deelt alvast ook enkele Afghaanse 
recepten

Kabel
4 kopjes rijst, geweekt in warm water en 
zout
kip, gehalveerd (gewicht 1300 g) 
7 wortelen, fijngehakt 
1/2 kopje suiker 
3/4 kopje rozijnen (elke soort naar keuze) 
2 sinaasappels

Borani
1 kg aubergine (in ronde plakjes gesneden)
1 liter yoghurt
25 g knoflookpasta
1 theelepel komijn
15 cl olijfolie

  Saad en Sevaq

  Ultimo - Lage Markt 47

  Claudius - Bisschop Hamerstraat 12
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den ze uit tot een zeer geliefd restaurant. In 
1979 ontvingen ze zelfs als eerste restaurant 
in Nederland de Zilveren Hoffelijkheidspluim 
van het Bedrijfschap Horeca. En tot op de dag 
van vandaag brengt Claudius hoffelijkheid en 
vakmanschap samen. Zij besteden dan ook 
de uiterste zorg aan kwaliteit. Vlees is dé spe-
cialiteit van Claudius. Het wordt bereid door 
onze chef op de houtskoolgrill die midden in 
het restaurant staat. Voordat hij gaat grillen, 
laat hij het vlees aan de gasten aan tafel zien. 
Zo weet u precies wat u besteld heeft. Ook de 
saladewagen komt bij u aan tafel. Daarbij kunt 
u zelf een salade samenstellen en een huisge-
maakte dressing kiezen. Bij het hoofdgerecht 
serveren we verder warme seizoens-gerech-
ten. En u maakt uw diner compleet met een 
heerlijke wijn van onze zeer uitgebreide wijn-
kaart.’

Op de site: ‘Why not?! Dat is wat eigenaren 
Maarten en Jill tegen elkaar zeiden toen de 
kans voorbijkwam om samen een eigen res-
taurant te openen. In onze keuken werken we 
met een authentieke Spaanse houtskooloven. 
Met de Josper ga je weer terug naar de basis: 
de eeuwenoude kooktechniek van bakken en 
braden boven open vuur. Voor Maarten en de 
koks is het toch een stiekeme jongensdroom 
om te mogen werken met de Josper. “Ieder-
een houdt van barbecueën, maar dit is wel het 
ultieme.” De houtskooloven vormt de rode 
draad van onze menukaart.’

‘Drink een biertje, wijntje of cocktail, of geniet 
van het heerlijke shared dining-concept’, lezen 
we op de website. ‘Barrika, de bar die altijd in 
het teken staat van borrelen en dineren. Met 
prikkelende producten, een stoere service, 
alles lekker laagdrempelig, maar met kwaliteit. 
en waar het altijd gezellig is in het hoekpandje 
op de Van Welderenstraat. Stoer, sexy en een 
tikkeltje eigenwijs.’ 

‘Terra Rossa is een klein, gezellig maar vooral 
leuk mediterraan restaurant in Nijmegen, dat 
zich specialiseert in heerlijke pasta en houto-
ven pizza’s’, schrijven de medewerkers. ‘Wij 
doen ons best om onze gerechten zo vers 
mogelijk te maken, zodat je altijd de beste 
kwaliteit krijgt voor een vriendelijke prijs. Wij 
vinden het super belangrijk dat onze gasten 
hier met een fijn gevoel komen en met een 
nog beter gevoel weg gaan. Tot snel in ons 
knusse restaurant.’ 

Ook hier met de kerst nog niet duidelijk wan-
neer en of zij open zijn.

Last but not least: Nibbles op het gezelligste 
pleintje van Nijmegen. Het plein ademt inti-
miteit uit en oogt Frans. Veertig jaar geleden 
was het een kaal plein met drie tafeltjes van 
het vegetarische restaurant van Grietje Riet-
meyer. Vele eigenaars verder en dito meta-
morfoses van het pleintje later is de trotse 
eigenaar nu Pien Knipping. Vanaf 1 januari 
2021 is haar droom waarheid geworden en 
mag zij zich ontfermen over dit prachtige res-

taurant. Eindelijk geen tusseneigenaren meer, 
maar zelf bepalen. Het is haar kindje en de 
hele familie geniet van deze spruit. Stammend 
uit een kwekersgezin van vetplantjes in Lent 
wist Pien al jong dat horeca haar dingetje is 
en was. 

Via een carrière bij onder meer Biessels en 
Bistro Bar Berlin in Oost kwam de unieke kans 
om Nibbles over te nemen. Gaan met die 
banaan. Vader Knipping staat zijn dochter bij 
en houdt het terras glimmend en schoon. De 
halve buurt kent hem inmiddels met zijn ge-
zellige babbel. Moeder staat nog voor de klas, 
zus vindt het geweldig en broers komen als 
de nood aan de man is af en toe bijspringen, 
want het restaurant is in trek en moet dat ook 
blijven. De menukaart wisselt regelmatig en is 
betaalbaar. Het eten is heerlijk. Het personeel 
uiterst vriendelijk en gastvrij. Pien en haar staf 
zijn van plan de kerstdagen open te gaan met 
een fijn menu. Mochten er weer extra maat-
regelen komen door covid dan kan je bij Nib-
bles weer terecht voor afhaalmenu’s.

Tot slot
Voor al onze horecaondernemers komen er 
weer onzekere weken aan. Bij het ter perse 
gaan van deze Mariken weten ook wij niet wat 
dit gaat inhouden. Steun onze ondernemers, 
waar je kan. Grote of kleine beurs. Er zit voor 
elke budget wat bij. Kerst is bij uitstek ook de 
tijd om eens aan een ander te denken, dus 
nodig eens een gast aan tafel bij u uit. Het 
opent deuren, nieuwe gespreksstof en andere 
werelden. Van de Plak kunnen we allemaal 
iets leren.
Horeca Nijmegen wenst iedereen fijne feest-
dagen en op naar een prachtig 2022 met 
Vrede, Warmte en Liefde. Eet gezond intussen 
thuis of bij hen. Steun elkaar waar mogelijk.

PS Eind 2022 krijgen de restaurants en andere 
eetgelegenheden in het centrum die in deze 
editie niet vermeld zijn, weer de gelegenheid 
zich aan te melden.

  Why Not, Van Welderenstraat 15

  Barrika - Van Welderenstraat 11

  Terra Rossa - Bloemerstraat 11

  Nibbles - Ganzenheuvel 1

  Pien Knipping
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• 800 gram regenboog wortelmix
  of geschilde bospeen
• 2 el olijfolie
• 2 tl honing
• 1 tl komijn
• 1 tl tijm
• 1/2 tl knoflookpoeder 
• 1 el honing (optioneel)
Ingrediënten voor de topping:
• 2 el pijnboompitten of amandelschaafsel
• 2 takjes verse peterselie
• 1 el cranberries of granaatappel pitjes 
• 200 gram hummus naturel

Zo maak je de hasselback wortels:
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd 
de wortels in de breedte in maar snijd ze niet 
helemaal door. Meng in een kleine kom de 
olijfolie met de honing, komijn, tijm en knof-
lookpoeder. 
• Leg de hasselback wortels in een ovenschaal. 
Verdeel de gekruide olijfolie over de wortels 
en breng op smaak met peper en zout. Dek af 
met aluminiumfolie. Bak de wortels 35-45 mi-
nuten in de oven of totdat ze goed gaar zijn.
• Verhit een koekenpan op middelhoog vuur 
zonder olie en rooster de pijnboompitten/
amandelschaafsel goudbruin. Snijd de peter-
selie fijn. 
• Verdeel de hummus over een schaal of diep 
bord. Leg de hasselback wortels er bovenop 
en garneer met de pijnboompitten/amandel-
schaafsel, peterselie en cranberries/granaat-
appel pitjes.

Hoofdgerecht: 
Gevulde zalm met spinazie
Bron: https://samenbourgondisch.com
Ingrediënten (voor 4 personen)

• 4 stukken zalm
• 200 gr crème fraiche light
• 1 teen knoflook
• 200 gr spinazie
• Klein bosje bieslook
• rasp van 1 citroen
• 2 eetlepels pijnboompitten
• Rode peper om te garneren
• Tuinkers om te garneren

Zo maak je het:
• Verwarm de oven op 200 graden. Roerbak 
de spinazie met een snufje peper en zout tot 
deze geslonken is. Laat uitlekken in een zeef 
of vergiet en druk zo veel mogelijk vocht er 
uit. 
• Hak de bieslook fijn en pers het teentje 
knoflook uit en roer samen met de citroenrasp 
door de crème fraiche light.
• Roer dan ook de spinazie door de crème 
fraiche. Maak een inkeping in de zalm, maar 
niet helemaal er doorheen. Bestrooi met 
peper en zout. Vul met de spinazievulling. 
Bestrooi daarna met pijnboompitten. Zet de 
zalm nog ca 12 – 15 minuten in de oven. Be-
strooi met rode peper en/of tuinkers. 

Dessert Cheesecake met aardbeien
Bron: https://rutgerbakt.nl
Ingrediënten (voor 4 personen)

• 8 volkoren biscuits
• 200 gram roomkaas light
• 150 gram Griekse yoghurt 2% vet
• 150 gram aardbeien
• 60 gram Hero Tova dessertsaus aardbeien
• 1,5 el zonnebloemolie
• 2 el honing (of andere zoetstof naar smaak)
• Voor garnering: munt

Voorgerecht: bietencarpaccio
Ingrediënten (voor 4 personen)

• 2 grote gekookte bietjes
• 50 gram rucola
• 75 gram geitenkaas in stukjes
• handje walnoten fijngehakt
• 2 el olijfolie
• 2 tl honing
• 1-2 tl citroensap
• peper en zout

Zo maak je het:
• Snijd de gekookte bietjes in hele dunne 
plakjes. Een mandoline is hiervoor erg fijn. 
Verdeel de plakjes biet over de bordjes.
• Om de carpaccio verder op te maken begin 
je met wat rucola, gevolgd door de geitenkaas 
en walnoten.
• Maak de dressing door olijfolie, honing, 
citroensap, peper en zout in een kommetje 
door elkaar te roeren. Vlak voor serveren ver-
deel je de dressing over de bieten carpaccio.
Tip: Rooster de gehakte noten even in een 
koekenpan zodat er nog meer smaken vrijko-
men.

Bijgerecht: 
Hasselback wortels met humus
Bron: www.foodlies.nl 
Ingrediënten (voor 4 personen)

II. Het Mariken
Met dank aan Profitt, diëtetiek & lifestyle coaching, Anne Baakman

https://samenbourgondisch.com
https://rutgerbakt.nl
http://www.foodlies.nl
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calorieën. Daarnaast zitten ze bomvol 
vitamines en mineralen! Denk bijvoor-
beeld aan gegrilde groente (uit de oven) 
of een salade.

• Neem sorbetijs in plaats van (slag)
roomijs, dat bevat veel minder vet en 
calorieën

• Zorg voor beweging! Maak bijvoor-
beeld voor het kerstdiner een lekkere 
(bos)wandeling of ga samen wii’en.

• Neem een appelbeignet (100 kca) of 
oliebol (160 kcal) in plaats van een ap-
pelflap (400 kcal)

• Let op je tempo, eet langzaam en met 
aandacht. Door te snel eten eet je vaak 
meer omdat de hersenen even de tijd 
nodig hebben voordat ze doorgeven dat 
je voldoende hebt gegeten

• Als je ergens op bezoek gaat zorg er 
dan voor dat je thuis al wel iets hebt 
gegeten, met een lege maag is alles nog 
lekkerder en eet je snel te veel

• Neem als voorgerecht een heldere 
(groente)soep of carpaccio. Dit levert 
veel minder calorieën dan bijvoorbeeld 
een garnalencocktail of een gerecht met 
kaas.

• Wanneer je zelf het dessert bereidt (of 
zelf kunt kiezen wat je neemt) neem dan 
(ook) wat vers fruit. Fruit is een goede 
afsluiter van een feestelijke maaltijd, het 
is lekker fris en bevalt veel minder kcal 
dan ijs, pudding of bavaroise. Neem bij-
voorbeeld fruit met een klein beetje ijs, 
zo kun je toch gewoon meedoen.

Samenstelling: Anneke Arzbach en Jack Fila   
Foto Saad en Sevaq: Gerard Verschooten
Overige foto’s: Gerie Sandmann en Jack Fila

Zo maak je het: 
• Verkruimel de volkoren biscuits fijn met een 
keukenmachine of gebruik een deegroller. 
Verhit een steelpan op laag vuur en laat de 
roomboter smelten. Haal de pan van het vuur 
en roer de fijngemalen biscuits door de room-
boter. Laat iets afkoelen.
• Klop de roomkaas light samen met de ho-
ning wat luchtiger. Meng vervolgens de Griek-
se yoghurt erdoor. 
• Snijd de aardbeien in kleine blokjes en meng 
in een kom met de Hero Tova dessertsaus 
aardbeien.
• Pak 4 glaasjes en verdeel de koekkruimels 
over de bodem. Druk plat met de achterkant 
van een lepel. Verdeel het roomkaasmengsel 
over de koek laag. Schep vervolgens de aard-
beien saus eroverheen.
• Snijd eventueel de munt fijn en garneer de 
cheesecakejes in glaasjes met de munt. 

Tips voor de feestdagen: 
‘Het is maar twee dagen kerst!’
De kerst is maar twee dagen en wanneer u 
twee dagen wat extra’s eet is er niet zo veel 
aan de hand. Doordat er vaak op de dagen 
rondom de kerst ook al extra wordt gege-
ten en er veel overblijft na de kerst zijn er 
uiteindelijk veel meer dagen waarop extra 
dingen worden gegeten.  
Koop daarom de juiste hoeveelheden in en 
ben niet bang dat er iemand tekortkomt. 
De belangrijkste dagen zijn die tussen oud 
en nieuw en kerst!

Tips
• Zorg voor voldoende groente bij het 
kerstdiner. Groente geven door de vezels 
een vol gevoel, maar leveren nauwelijks 

thuismenu
Paul Verwer 
In één klap was ik alles kwijt. Mijn portemon-
nee met daarin alle pasjes: identiteitskaart, 
rijbewijs, bankpasje van mijn werk, maar voor-
al de foto’s van mijn dierbaren die naar me 
kijken. En vooral het recept van de medicijnen 
voor mijn moeder die zij in Afghanistan niet 
kon verkrijgen. 

Luisterend naar een discussie op de radio, 
fietste ik bergaf richting Hatert toen een chauf-
feur van een voorbijrijdende auto gebaarde 
naar achter te kijken. Ik remde en ontdekte 
meteen dat ik mijn aktetas kwijt was. Wat 
had de chauffeur, of misschien wel een kind 
op de achterbank, gezien? Mijn aktetas kon 
onmogelijk van mijn stevige fietstas afgevallen 
zijn. Ik fietste de route terug richting Weezen-
hof. Kijkend naar de stoepranden en onder de 
struiken. Hoe kon dat in vredesnaam gebeurd 
zijn? Alle voetgangers, fietsers en jongeren op 
scooters die ik eerder op die ochtend gezien 
had waren nu potentiële verdachten. Hoe 
kunnen zij zo’n zware tas van mijn fiets af heb-
ben gehaald? Ik had een groot probleem. Mij 
was onrecht aangedaan. Ik heb 112 gebeld. 
Al snel lieten zij blijken dat ze mij niet konden 
helpen. Ze gaven mij het telefoonnummer van 
mijn bank. De bank bleek onbereikbaar. Dan 
kom je er ook achter dat je zonder bank-app 
niets kan. Ik fietste als grote loser over de 
Hatertseweg en St. Annastraat om bij het grote 
bankplein, Keizer Karelplein, te komen. Toen 
alle pasjes waren geannuleerd, kreeg ik een 
telefoontje van een medewerker van de Bas-
tei, waar ik als vrijwilliger werkzaam ben: ‘Er is 
een meneer hier langs geweest. Hij heeft jouw 
aktetas gevonden met alles erin…’

Het werd mijn snelste fietstrip door het stads-
centrum ooit. In de Bastei vond ik mijn spullen. 
Alles. Mijn laptop met het boek waaraan ik al 
een tijdje werk. Zelfs een briefje van 50 euro.

Een half jaar later, op een oktoberdag, was 
ik in Heumensoord aan het wandelen. Daar 
kwam ik drie Afghaanse evacués tegen met 
wie ik in gesprek raakte. Zij hebben mij hun 
verhalen toevertrouwd. Zij waren alles kwijt. 
Alles wat je maar kunt bedenken. Vooral het 
vertrouwen in de menselijkheid. Ik dacht aan 
Paul Verwer, een wandelaar uit Utrecht die 
de moeite had genomen mijn aktetas naar de 
Bastei te brengen. Toen ik belde en vroeg of 
ik hem op een of andere manier bedanken 
kon, zei hij: ‘Dat hoeft niet. Toen ik je aktetas 
aantrof, dacht ik bij mezelf: wat als ík dit alles 
kwijt zou zijn?’

Ik gunde de mensheid veel meer Paul Ver-
wers. 
Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom 

Qader Shafiq
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De daklozendag: een ‘verwendag’ voor de 
dak- en thuislozen in Nijmegen. Normaal 
in september, dit jaar, vanwege corona en 
de sluiting van het Kolpinghuis in 2020, in 
Cultuurcentrum Brebl in het Honigcom-
plex. 

Het was op vrijdag 5 november weer een 
mooie dag, met een grote opkomst en veel 
glunderende gezichten: wie is er niet blij met 
gratis friet en soep, een kapperbeurt, een 
portret van jezelf door Diederik Grootjans, een 
eigengemaakt t-shirt verzorgd door het Ate-
lier van de Overlevingskunst, de creatieve tak 
van Kruispunt? Maar dit alles is een aanleiding 
om het te hebben over het schilderij op bij-
gaande foto. Dat is gemaakt op een eerdere 
daklozendag door meerdere mensen. Je ziet 
dat het Kolpinghuis er op staat, het Atelier van 
de overlevingskunst, en zelfs een kopje van 
Diederik. Maar we herkennen ook werk van 
onze bezoekers, onder meer van Adil, Unico 
(Nico), Rein en Patrick. De kaars van Amnesty, 

De stichting Let’s do Goods is ooit opgezet 
door Niels. Hij merkte dat in de wereld van 
de dakloosheid, verslaving en psychiatrie 
aan twee dingen bijzonder gebrek is: on-
dergoed en sokken. 

Hij begon met kunstenaars die die wereld 
kennen aan een project waarin zij sokken 
ontwerpen en van elke verkochte set ook een 
exemplaar wordt geschonken aan iemand uit 
die groep. Dat is een groot succes geworden. 
Uit twaalf steden zijn er nu meerdere kun-
stenaars die sokken ontwerpen. Ook een van 
onze bezoekers, Clemence, heeft een paar 
sokken vormgegeven. Zie de foto. Het werkt 
dus als volgt: voor elk paar dat verkocht 
wordt, wordt ook een paar gratis verstrekt aan 
het Leger des Heils, Quiet of SMO Traverse. 
Elk paar sokken kost 12,50 euro. U kunt op 
de shop van de website uitzoeken van welke 
kunstenaar u een paar wilt hebben (of meer). 
Een fantastisch sinterklaas- of kerstcadeau.
Website: letsdogoods.com.

Kunst in het Kruispunt

een mannetje dat schildert met een ladder 
naast hem, nog een ladder - de weg naar suc-
ces - met daarboven een derde ladder, waar-
op iemand naar boven klimt, met een stok 
met knapzak (?) in de hand, een caravan met 
Zappa erop, het woord chaotisch, een bloem 
die zich opricht uit de aarde, het Alziend Oog 
in een driehoek, met een verbodsbord erover 
geschilderd, een boom met twee mensen 
eronder, een hart, een muzieknoot en nog 
veel meer dat ik niet kan ontcijferen. Kennelijk 
een samenwerkingsproject: wie wilde, mocht 
zijn bijdrage schilderen. Interpreteren ga ik 
niet. Kennelijk is dit een weerslag van hoe de 
bezoekers van die dag het leven (en de daklo-
zendag) zagen. Laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over!

Teksten: Hans Garritsen, vrijwilliger Kruispunt   Foto's: Kunst in het Kruispunt



In 1908 opende de eerste grote Nijmeegse elek-
triciteitscentrale. Die was gebouwd op de plek 
van de vroegere Waalhaven, tussen het huidige 
labyrint en de spoorbrug. Daarnaast kwam in 
1911 de remise van de elektrische tram. 

Elektriciteit is schoon, maar het opwekken ervan 
niet. Zeker toen. Dat gebeurde met kolen. De 
rook werd in hoge schoorstenen afgevoerd. In 
het begin was er één schoorsteen. In 1926 waren 
er acht. Enkele jaren later waren er twaalf. En dat 
allemaal aan de rand van de onderstad. Mensen 
woonden en werkten vlakbij. Buiten opgehan-
gen schone was werd zwart. Het kan niet anders 
of alle toenmalige Nijmegenaren ademden van 
tijd tot tijd (of bijna altijd) roet van de centrale in.

Gezondheidsproblemen door de steeds toe-
nemende industrie was toen geen onderwerp. 
Overal waar fabrieken stonden was overlast. 
Niet alleen door de rook en uitlaatgassen, ook 
door stank. Wonen in Bottendaal, Waterkwartier, 
Wolfskuil en Willemskwartier - met fabrieken in 
en naast de wijk - was slecht voor de lichamelij-
ke gezondheid. Tot vijftig jaar geleden was dit 
normaal. Pas daarna veranderde het beleid. 

Dat we er nog lang niet zijn blijkt uit de ellende 
met de APN aan de Energieweg.

Tekst: René van Berlo 

TRAMREMISE EN 
ELEKTRICITEITSCENTRALE

19

VROEGER  
EN NU

  2021 (Foto: Gerie Sandmann)

  ± 1913 (Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen)

  1926 (Foto: de Gelderlander)

  1930. Kolenopslagplaats (Foto: RAN)
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Rectificatie artikel Lange Hezelstraat 75A
In Mariken 4 van september 2021 stond een artikel over het pand 
Lange Hezelstraat 75A. Hierin zat vroeger Sengers Textiel. In het 
artikel staan enkele onjuistheden. Els Sengers, dochter van de 
eigenaar, wees ons hierop. Dit is haar verhaal:

'Mijn vader is gestart met textielhandel Sengers in het jaar 1950. Beter 
bekend als het Koopjeshuis.  Dit was op het adres Lange Hezelstraat 
75. Later heeft hij ook het pand ernaast, Lange Hezelstraat 75A, van 
de heer van Dungen er bij getrokken. De heer van Dungen was een 
graag geziene gast bij onze familie.

De bestaande winkel is toen flink uitgebreid. Wij woonden er toen in-
derdaad boven, maar zijn later als gezin verhuisd. Wij waren met vijf 
kinderen.
De bovenwoning was nodig voor magazijn, keuken, kantine en kanto-
ren.  Door de jaren heen zijn er door mijn ouders meer panden aange-
kocht in de Lange Hezelstraat, waar zij verschillende soorten kleding 
verkochten. Er kwam onder andere een winkel met herenkleding, een 
bra-shop en kinderkleding. De winkel op nummer 75/75A werd een 
textielzelfbedieningswinkel.

Ook werd het pand Glashuis 13 aangekocht. Dit werd als magazijn 
gebruikt. Dit was vooral ook belangrijk voor aanvoer van goederen. 
De Lange Hezelstraat was intussen een promenade geworden en via 
de Pijkestraat konden de vrachtwagens de goederen leveren. 

In de jaren 90 zijn mijn ouders gestopt. De panden werden verhuurd. 
Op nummer 75/75A hebben anderen nog jarenlang onder de naam 
Textielhandel Sengers hun handel bedreven. Later kwam de winkel 
Powerhouse er in.  Toen Powerhouse stopte hebben mijn ouders dit 
pand verkocht. 

Mijn vader is overleden in het jaar 2000. Na het overlijden van mijn 
moeder in 2011 hebben de kinderen alles verkocht en is Textielhan-
del Sengers echt “vertrokken” uit de Lange Hezelstraat. “De deuren 
werden toen gesloten”.'

Redactie Mariken   Foto: Marcel van Kerkhoven

  Textielhuis Sengers

Spykerrit 1920-1921
Nederlands luxe-automerk Spyker wilde in 1920 aantonen dat 
het beter was dan Rolls-Royce. Een auto van dit Britse merk had 
24.000 kilometer non-stop afgelegd. Spyker verbeterde dat naar 
ruim 30.000 kilometer. Daartoe reden vier chauffeurs een Spyker 
C4 onafgebroken op en neer tussen Nijmegen en Sittard.

Het model C4 was in 1920 net op de markt gekomen. De fabrikant 
was Trompenburg in Amsterdam. Spyker concurreerde met luxe mer-
ken als Rolls-Royce, Minerva uit België en Hispano Suiza uit Spanje/
Zwitserland. De C4 kostte 15.000 gulden. Omgerekend naar de huidige 
geldwaarde is dat 105.000 euro.

De recordrit begon op zaterdag 27 november 1920 bij Garage Moll aan 
de St. Annastraat. Op deze plek staan nu het Medisch Centrum Sint 
Anna en appartementen. Er is nog steeds een tankstation (van Esso). 

Bij normale weersomstandigheden reed de auto vier keer per etmaal op 
en neer tussen Nijmegen en Sittard (8 x 110 = 880 kilometer). Buiten de 
bebouwde kom reed de auto maximaal 40 kilometer per uur. Binnen de 
bebouwde kom was de snelheid lager. Nadat er sneeuw was gevallen, 
ging de snelheid omlaag naar 20 kilometer per uur. In de nacht van 1 op 
2 januari 1921 was de 30.000 kilometer bereikt. Op zondag 2 januari 
werden auto en bemanning uitbundig ingehaald. Ze hadden 35½ dagen 
non-stop gereden.

Van deze prestatie is een filmpje gemaakt. Het is te vinden op de web-
site www.beeldengeluid.nl. Klik op Collectie. Typ in het vakje Door-
zoek onze collectie: Spijkerrit (dus met een ij, niet met y). Dan ver-
schijnt het filmpje.
Een artikel met originele krantenberichten hierover stond in Mariken 
nummer 1 van maart 2016, pagina's 18 en 19. Het is te vinden op 
www.marikenmagazine.nl.

Tekst: René van Berlo   Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

  De Spyker C4 met belangstellenden voor Garage Moll

http://www.beeldengeluid.nl
http://www.marikenmagazine.nl
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Afgelopen mei verscheen het boek 
Voor Joden verboden. Hoe de Joodse 
gemeenschap uit Nijmegen verdween 
1940-1945 van de hand van stadgenoot 
Frank Eliëns. In de komende uitgaves 
van Mariken nemen we een van de 
geschreven portretten uit zijn boek op, 
besteden wij aandacht aan een aantal 
levensgeschiedenissen van Joodse Nij-
megenaren en Joden die in Nijmegen 
ondergedoken waren of wilden onder-
duiken en het slachtoffer werden van het 
nazibewind. Dit keer staan Isidoor, Ella, 
Hans Hartog en Miriam Beem centraal.

Joodse oorlogsslachtoffers

Kort na hun huwelijk in augustus 1930 ves-
tigden Isidoor Beem, geboren op 12 januari 
1905 in Arnhem, en zijn vrouw Ella de Beer, 
geboren op 11 april 1905 in Borne, zich in 
Nijmegen. Ze gingen wonen aan de Berg 
en Dalseweg 84. Hun twee kinderen, Hans 
Hartog, geboren 7 juli 1931 en Miriam, ge-
boren 23 maart 1936, zagen in Nijmegen het 
levenslicht.

Isidoor was handelsreiziger in damesconfec-
tie en gedurende de oorlog, tot zijn deportatie, 
boekhouder bij de Joodse Raad in Nijmegen.
Isidoor was een fanatiek dammer die uitkwam 
voor de damvereniging Vriendenkring in Nij-
megen. Op dinsdag 21 januari 1930 was hij 
de grote uitblinker in zijn wedstrijd tegen B. 
den Hartogh met zijn ‘fraai en doortastend 
spel’. Hij kwam wisselend uit voor het A- en 
het B-team. In maart 1931 werd hij door de 
Dambond Gelderland verkozen tot een van de 
tien dammers uit Gelderland die zouden spelen 
tegen een team uit Brabant. Intussen bleef hij 
ook op clubniveau goed presteren. In juni 1931 
stond hij in de onderlinge competitie op de eer-
ste plaats met acht gewonnen wedstrijden en 
één remise. Tot september 1932 was Beem om 
onbekende redenen uit de running. Toen pakte 
hij de draad weer op. De journalist van de Pro-
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
was benieuwd naar het spelniveau van Beem 
‘die theoretisch goed onderlegd is en toen hij 

nog speelde, tot de beste krachten behoorde’. 
Hij had de goede vorm weer snel te pakken. 
Op 25 oktober 1932 speelde hij remise in een 
simultaanwedstrijd tegen de wereldkampioen 
dammen in 1928, de heer B. Springer, die van 
de 38 wedstrijden er 34 won. 
Op 22 april 1941 speelde Beem zijn laatste 
damwedstrijd (met wit) tegen M. Lam in De 
Nieuwe Karsseboom aan het Mariënburg. De 
uitslag is niet bekend.
In december 1939 werd de Firma Beem’s 
Kleedingmagazijnen, waarvan de broers 
Isidoor en Lazarus Beem vennoten waren, 
failliet verklaard door de Arrondissements-
rechtbank van Arnhem. Op 7 december vond 
een faillissementsverkoop plaats. 

Aanvankelijk was het gezin gevrijwaard van 
deportatie vanwege het feit dat Isidoor werk-
zaam was bij de Joodse Raad in Nijmegen. Op 
8 april 1943 werd een aanvang gemaakt met 
het overbrengen van alle nog niet gearresteer-
de Joden uit onder meer Gelderland naar kamp 
Vught. Vanaf 10 april mochten zich geen Jo-
den meer in een achttal provincies bevinden.
Het gezin Beem vertrok op 8 april naar kamp 
Vught, om van daaruit op 7 juni 1943 naar 
Westerbork overgebracht te worden, waar 
barak 62 hun nieuwe tijdelijke verblijfplaats 
werd. 

Op een systeemkaart van de Joodse Raad, die 
van alle Joden werd gemaakt, werd Isidoor 
omschreven als een accurate man die makke-
lijk communiceert, maar weinig initiatief toont 

en ondanks een chronische ischias ‘volkomen’ 
gezond was.

Op 11 juli 1943 schreef Ella Beem een brief-
kaart naar de familie Van Breukelen, woon-
achtig aan de Van Welderenstraat in Nijmegen, 
en bedankte hen voor de brieven en pakjes. Ze 
schreef onder meer:
‘Wat was ik gelukkig met jullie hartelijke brie-
ven. Ik kon van ’t huilen haast niet verder le-
zen, zó gelukkig was ik dat ik post van jullie 
had. Ik dank jullie duizendmaal voor alles wat 
jullie voor ons doen en dat jullie ’t met grote 
liefde doen, dat zie ik aan de pakjes. ’t Is voor 
ons zo’n grote troost, dat jullie zo goed voor 
ons zijn. Die pannetjes en bekertjes kwamen 
zó goed van pas. Ik ben er echt trots op. Da-
vitamon is voor de kinderen zo goed. Dank 
er veelmaals voor. Ik hoop dat jullie bidden 
helpt, ik weet ’t echt te waarderen.’

Op 7 september vertrok transport 75, met het 
gezin Beem, naar Auschwitz. Moeder Ella en 
haar kinderen werden direct na aankomst ver-
moord. Vader Beem werd tewerkgesteld en in 
of rond maart 1944 in Auschwitz vermoord.

Tekst: Frank Eliëns

Isidoor, Ella, Hans 
Hartog en Miriam Beem

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant van 1 december 1939 
Collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Ditjes 
en 

datjes
2 november is het bewonersplatform bijelkaar gekomen om te 
praten over de terrassennota en wijkgericht werken. Een korte 
samenvatting van deze avond willen wij alle bewoners die niet bij 
deze bijeenkomst konden zijn niet onthouden.

De Terrassennota is in nauwe samenwerking met het bestuur van het 
bewonersplatform tot stand gekomen. Hun op- en aanmerkingen heb-
ben zij kunnen delen, waarbij de aandacht vooral uitging naar leefbaar-
heid, veiligheid en mobiliteit.

Leefbaarheid
Het bewonersplatform wil graag in een later stadium een moment met 
gemeente en horeca om de nieuwe terrasregels te evalueren wanneer 
er écht sprake is van ‘normale omstandigheden’. Op dit moment is 
er namelijk met de verruimde terrassen en vervroegde horecasluiting 
geen sprake van normaal gebruik van de terrassen
Het feit dat er op de terrassen geen tappunten komen is voor de be-
woners van wezenlijk belang voor de leefbaarheid. 
Extra overlast op terrassen en openbare ruimte vanwege sluiting 
rookruimten blijft een aandachtspunt straks. De VNG heeft daar een 
handleiding voor gemeenten over opgesteld, waaraan we in maart 
2020 niet zijn toegekomen vanwege de corona-uitbraak. Het probleem 
zal zich weer gaan voordoen zodra alle maatregelen zijn opgeheven én 
de uitgebreidere terrassen daar bovenop komen.

Veiligheid en mobiliteit
De toegankelijkheid van de openbare ruimte blijft een heikel punt. 
Er wordt weinig gehandhaafd, waarbij niet alleen terrasstoelen en 
parasols, maar ook de vele fietsen en bromfietsen een doorn in het 
oog zijn. In ernstige mate beperkt dit de doorstroom van bezoekers en 
mobiliteit van de bewoners die minder goed ter been zijn en/of met 
kinderwagens lopen maar tevens de veiligheid van wandelende bewo-
ners en bezoekers. Dit is en was al een groot probleem maar is door de 
verruiming van terrassen en extra opslag van de meubels vergroot. Met 
name het 'Faberplein' en de Lange Hezelstraat behoeven aandacht, 
handhaving en meename van de gehele omgeving bij de toewijzing 
van een verruimd terras. 
In de Lange Hezelstraat is altijd al een onveilige situatie omdat sim-
pelweg de straat te smal is voor verkeer en de vrachtwagens en snelle 
busjes de rijweg volledig in beslag nemen. De verruiming van terrassen 
maakt dat nu ook de ‘uitwijkmogelijkheden’ voor voetgangers zwaar 
beperkt wordt. De (ongebruikte) terrassen beslaan bijna het gehele 
voetgangersgebied en een veilige wandeling naar de huisarts of bakker 
is er niet. Ook fietsende kinderen naar de basisschool komen hier in 
een zeer onveilige situatie terecht zonder uitwijkmogelijkheid.
Verder zijn er nog enkele locaties te benoemen waar te weinig ruimte 
is voor een veilige doorloop of overlast, maar die betreffen vaak een 
enkele horecagelegenheid. Door bewoners worden deze aangeduid 
als: rondom Grote Markt-Moordkuil, hoek Van Welderenstraat-Ark-

steestraat, Van Broekhuijsenstraat, hoek Bloemerstraat-In de Betouw-
straat, Kelfkensbos, Waalkade et cetera. 

Handhaving
In principe kijken we als bewoners positief naar de terrassennota. De 
regels zijn goed beschreven, maar papier is geduldig en alles valt en 
staat met gedegen handhaving! Het bewonersplatform hoort graag 
hoe de gemeenteraad mede zorg gaat dragen dat handhaving goed 
geregeld wordt. Vanaf 23.00 uur zijn er geen boa’s meer beschikbaar 
en de politie heeft ‘andere’ prioriteiten dan aandacht te geven aan de 
leefbaarheid en veiligheid van binnenstadbewoners. 

Wijkgericht werken
Duidelijk een voorbeeld van het proces leidend laten zijn in plaats van 
de bedoeling…
Er was een goede band met de wijkmanager die in een goede relatie 
met bewoners geïnvesteerd heeft. Dan moeten we als bewoners via 
de media lezen dat, vanuit het niets, de gemeente eenzijdig een nieuw 
proces bedacht heeft. Geen uitvraag wat er misging, beter kon of waar 
wij als inwoners behoefte aan hebben. Er was een waardevolle samen-
werking tussen gemeente en bewoners die nu ineens aan de kant ge-
schoven is! Bewoners maken zich dan ook zorgen dat deze verbinding 
abrupt verbroken is. 
Er is nu duidelijk vanuit een proces geredeneerd, waarbij één medewer-
ker meerdere wijken en gebieden gaat ‘bedienen’. Vanuit bedrijfsmati-
ge efficiëntie-oogpunt kunnen we die redeneerlijn volgen, maar of dat 
de bewoners gaat helpen moeten we nog zien.
Zelfs nadat de commotie die deze zomer is ontstaan is - op een alge-
meen mailtje na - nog steeds geen contact gezocht met de bewoners 
of het bestuur voor een uitgebreide toelichting.
Natuurlijk, wijkmanager Marjo van Ginneken was een topper voor onze 
wijk, dus altijd lastig als andere collega’s haar moet vervangen. Natuur-
lijk willen wij ze graag de kans geven. Hopelijk zien wij dan ook heel 
snel een uitnodiging tegemoet voor een kennismakingsgesprek, want 
tot op heden is het wel erg stil. Bedankt Jolanda, Lucy en Peter Paul 
voor jullie inspanningen. Wordt vervolgd.

Ten aanzien van het wijkgericht werken hebben meer bewoners-
platforms hun bedenkingen richting gemeente en gemeenteraad 
gestuurd, waaronder onze hoofdredacteur. Met dit plan zou 350.000 
euro bezuinigd kunnen worden, maar misschien gooien we hiermee 
wel waardevolle expertise weg en wordt het daardoor onder de kantlijn 
wel duurder. Op 10 november is een en ander aangekaart in de raad. 
Daarbij heeft wethouder Veldhuis behoorlijk om de oren gekregen. Het 
is natuurlijk een bezuiniging, maar dat wilde hij niet erkennen. Op 24 
november heeft de gemeenteraad met algemene stemmen hierover 
een motie aangenomen. Deze 'roept het college op om: • De imple-
mentatie van het nieuwe wijkgericht werken tijdelijk on hold te zetten; • 
Het proces van participatie met de wijkraden, wijkplatforms en organi-
saties werkzaam in de wijken alsnog gedegen uit te voeren, waardoor 
een nieuwe werkwijze van wijkgericht werken ook echt gedragen kan 
worden door iedereen; • In dit proces een nog te vormen klankbord-
groep uit de raad te betrekken, waardoor de raad ook op de hoogte is 
van de vorderingen; • Ten laatste in het eerste kwartaal van 2022 bij de 
raad terug te komen met een evaluatie waarna het nieuwe wijkgericht 
werken in aangepaste vorm in de praktijk gebracht kan worden.'

Podcast Langs de Waal
Het Besiendershuis aan de Waalkade heeft binnenkort een leuk project 
dat van start gaat: de podcast Langs de Waal. Bij het ter perse gaan van 
deze Mariken is de eerste aflevering al geweest, maar er volgen er nog 
vijf, verspreid over drie maanden. 
In 2017 zijn Dennis Gaens en Jozien Wijkhuijs een Verhalenbank 
begonnen met gesproken verhalen van mensen uit de Benedenstad. 
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Theophanu op de zijgevel van het Casino

De Bastei onderaan de Valkhofheuvel

Lange interviews met mensen die hun leven langs of op de rivier door-
brachten. Nu zijn zij deze verhalen in een nieuw jasje aan het gieten: in 
een podcast over leven en werken langs de Waal. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het verhaal van oma Tent, die in de zomers van de jaren 60 
leefde in een tent aan de Kaliwaal, of de schippersvrouw die aan boord 
trouwjurken naaide. Of de scheepsingenieur uit Druten, die gespeciali-
seerd is in vervoer van extreem gevaarlijke chemicaliën bedoeld om de 
riolen van Parijs mee te reinigen. 
Allemaal heel interessante verhalen, die anders misschien verloren 
zouden gaan. De podcast wordt gemaakt en aan elkaar gepraat door 
Dennis en Jozien. Het luistert als een journalistieke zwerftocht langs de 
rivier. 

De Bastei
Veel activiteiten tot en met 31 december in de Bastei. 
In het jaar 1544 is aan de Waal een bastei gebouwd die vijanden moet 
afschrikken Nijmegen aan te vallen. Het is een grote stevige toren, vol 
met kanonnen. En Kanonnen Karel staat er klaar voor, nou ja, bijna. Er 
ontbreekt nog één ding: buskruit. En zonder kruit schiet je geen kogels!
De bussenmaker heeft het geheim om buskruit te maken verdeeld over 
zes kisten. Die kisten staan ergens in De Bastei op geheime plekken. 
Zo kan het kruit niet in de verkeerde handen vallen. Karel wil buskruit 
maken, maar mag niet weg bij zijn kanon. Je weet nooit of de vijand 
komt. We zijn dus op zoek naar jonge speurders die Karel een handje 
kunnen helpen!
De speurtocht in de Bastei duurt ongeveer een uur en is bedoeld 
voor jonge museumbezoekers vanaf 8 jaar. De iets jongere kinderen 
kunnen met Willem Waalwachter op speurtocht. Hij is natuurgids in de 
Stadswaard en heeft het zo druk gehad dat hij toe was aan vakantie. 
Hij hoopt dat anderen voor hem een oogje in het zeil willen houden. 
Even kijken of alles er nog staat. Om te helpen heeft hij voor zijn jonge 
helpers een rugtas klaargezet bij De Bastei, met alles wat nodig is, zoals 
een routekaart, een loeppotje en nog wat spulletjes.

Willem hoopt dat zijn helpers na hun speurtocht een berichtje sturen, 
met wat foto’s erbij van wat ze gezien hebben. Dan weet hij wat er 
tijdens zijn vakantie is gebeurd, en mist-ie niks. Zijn adres is 
willemwaalwachter@debastei.nl.
De speurtocht is verkrijgbaar in de winkel van de Bastei, duurt on-
geveer twee uur en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Kosten: 
9,95 euro (inclusief rugtas, routekaart en hulpmiddelen).

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann 
 

De spelende mens
Het was een plaats met tegenstrijdigheden de voorgaande tijd. 
Ons onvolprezen Kronenburgerpark tegen Nijmeegs centrum 
aan. Die tegenstrijdigheid zat hem vooral in de beperkte open-
stelling tijdens de coronatijd. Voor velen was het Kronenbur-
gerpark een plaats van ontmoeting waar je gezamenlijk in de 
openlucht een feestje kon vieren. Het werd in de loop van 2020 
vaak te druk, zodat openingstijden dienden te wijzigen en de 
lokale verblijfsverordening diende te worden aangepast. Dit om 
de zogezegde overlast te beperken. 
Moeder natuur zorgde daarbij voor een zeer korte periode van 
sneeuwval in februari 2021. Het was zeer opvallend hoe de be-
zoekersaantallen zich aanpasten in die tijd.
Ieder had een slee meegenomen, maar eigenlijk alles met een 
glad oppervlak aan de onderkant kwam van pas. Grote kunststof 
bakken, sleeën tot langlaufski’s toe. Er ontstond een volkomen 
andere sfeer met een ruim sneeuwdek onder een strakblauwe 
hemel.
Het beginpunt van de sneeuwbaan begon bovenaan bij het her-
tenpark. Met een forse snelheid ging het naar beneden. Er was 
ineens het wonder van de zwaartekracht. COVID-19 leek even 
voorbij. Wat resteerde was de spelende en sportieve mens die 
kon genieten van die omgeving. 
In combinatie met zon en sneeuw was de combinatie van 1 
plus 1 vele malen meer dan 2. Dan vergeet de mens zichzelf en 
‘speelt’ de natuur een handje mee. 
Na slechts enige dagen was de sneeuwlaag weer gesmolten. 
Kronenburgerpark was weer Kronenburgerpark. Iedereen was 
weer naar huis toe en 1 plus 1 was weer gewoon 2. 

Die leuke herinnering bleef, in een voor ieder lastige periode. 
Samen spelen en de heuvel af schuiven is immers altijd leuk! De 
dooi zette enkele dagen later in en de groene lente leek weer 
in aantocht. Het waren toch enige leuke ‘witte’ dagen geweest. 
Misschien binnenkort weer! 

Zie voor unieke beelden (You Tube) 
Tubeview..14/Kronenburgerpark 2.

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur

Vijver Kronenburgerpark

mailto:willemwaalwachter@debastei.nl


Aanstekelijk en gepassioneerd, dat zijn de twee woorden die bij je 
opkomen als je Sjon en Sjakkelien aan het werk hebt gezien. 

Op zaterdag 18 en zondag 19 december gaan ze in de Karolingenzaal 
van de Lindenberg alvast een feestelijk voorproefje nemen op de kerst-
dagen. Langs pieken en dalen houden ze alle ballen in de lucht tijdens 
een theatraal en muzikaal spektakel dat zijn weerga niet kent. 
Zoetzure duetten, vrolijke feestnummers, bewerkte kerstliedjes en ui-
teraard ook hun grote hitsingle Mag ik ff lekker in je aura komen, het 
ultieme after-coronalied. Het belooft een dolle boel te worden met een 
hoog meezing- en meedoe-gehalte waar je de kerstdagen makkelijk 
mee door komt. 
Met gastoptredens van aanstormende talenten: de Blumkes (op zater-
dag) en de Hema’s (op zondag).

Sjon en Sjakkelien, zien is geloven, meemaken is blij zijn. 

Aanvang 18 december 20.15 uur. 
Aanvang 19 december 15.15 uur. 
Entree 12.50. 
Reserveren via www.delindenberg.com.

Kerst met Sjon en Sjakkelien

www.facebook.com/sjonensjakkelien
https://www.youtube.com/channel/UCdc7hUjMhd7aNEosjKgm1JQ

Tekst en foto: Miel Verstappen
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Extra coronaprik (Boosterprik) ook 
mogelijk op GGD-locatie De Biezen
GGD Gelderland-Zuid heeft de deuren van de locatie in De Biezen 
1-3 geopend voor vaccinaties. Deze plek was al in gebruik als 
testlocatie. Nu is het ook mogelijk om daar coronavaccinaties te 
halen. 

De GGD verwacht een grotere vraag naar vaccinaties in de regio 
door de extra prik (boosterprik). De actuele openingstijden van De 
Biezen zijn te vinden op www.ggdgelderlandzuid.nl.

Mensen die voor een extra prik (boosterprik) in aanmerking 
komen, ontvangen hiervoor via het RIVM een brief. Daarna 
kunnen zij via de website  www.planjeprik.nl of per telefoon via 
nummer 0800 7070 een afspraak maken. Zij horen dan op welke 
datum en tijdstip zij terecht kunnen. Voor een eerste of tweede 
vaccinatie kan men alleen nog telefonisch een afspraak maken.  

De verkeersroute naar De Biezen is veranderd. De route naar en 
van De Biezen verloopt nu via de Energieweg. Op het terrein staan 
verkeersregelaars om bezoekers de weg te wijzen.  Op het terrein 
zijn de routes voor het  testen en vaccineren apart aangegeven. 

Naast de vaccinatiemogelijkheid in De Biezen in Nijmegen 
prikt GGD Gelderland-Zuid ook op andere plaatsen in de regio. 
Het is ook mogelijk om afspraken te maken in Wijchen, Tiel en 
Culemborg. Voor het testen op corona kunnen mensen naar Tiel,  
Zaltbommel, Nijmegen en Culemborg. Hiervoor moet wel een 
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0800 1202, of via 
www. coronatest.nl. 

Meer informatie over corona, het vaccineren en testen: 
zie www.ggdgelderlandzuid.nl.

http://www.delindenberg.com
http://www.facebook.com/sjonensjakkelien
https://www.youtube.com/channel/UCdc7hUjMhd7aNEosjKgm1JQ
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
http://www.planjeprik.nl
http://www.coronatest.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
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Sinds geruime tijd wordt hier in Mariken 
geschreven over wijKring Nijmegen-Centrum. 
Zo informeerde het artikel ‘De wijKring op de 
Nationale Burendag’ in het vorige nummer 
over hun inzet om de tuin van ’t Oude Wees-
huis winterklaar te krijgen. Zij deden dat in 
samenwerking met de tuingroep van ’t Oude 
Weeshuis. Ook is met hen afgesproken dat de 
wijKringers zogenaamde insectenhotelletjes 
gaan maken, om die kleine kruipers en vlie-
gers een knus tehuis in de tuin te geven. Maar 
dat is een project voor in het voorjaar.

Dat de wijKringers zich inzetten voor de wijk 
mag bekend zijn; minder bekend is dat bij 
zo’n wijKring ook vrijwilligers betrokken zijn. 
Annet Panhuis is zo’n vrijwilliger en laten we 
haar hier eens voor het voetlicht halen.

Hoewel geboren in Hengelo, Overijssel, is 
Annet sinds haar jeugd hier in Nijmegen naar 
school gegaan, naar de Nijmeegse Scholen-
gemeenschap NSG. Uitgaan deed ze ook en 
kwam met regelmaat in Tio Pepe, Tuf Tuf e.d. 
Annet heeft 25 jaar bij de ABNAMRO gewerkt, 
eerst als administratief medewerker, later als 

ondersteunend medewerker op de afdeling 
Preferred Banking. Op de afdeling Beleggen 
vond Annet het werk het leukst.
Nu woont zij sinds 2008 in het centrum van 
Nijmegen.

Hoe ben je bij de wijKring betrokken geraakt?
‘Nadat ik bij de bank ben weggegaan, ben ik 
in de zaak gestapt van mijn vriend. Hij had 
een zonnestudio in de Houstraat’, vertelt An-
net. ‘Maar in 2016 overleed hij plots en stond 
ik er alleen voor. Het lukte mij niet de zaak 
draaiend te houden. De boekhouding was he-
lemaal nieuw voor mij en het duurde zelfs een 
hele tijd om alle klanten te leren kennen. Wij 
hadden service-contracten met bijvoorbeeld 
Center Parc en Basic Fit. Ik werkte 6 dagen 
in de week en dat werd me op een gegeven 
moment teveel. Ik kreeg het aan m’n hart en 
moest een openhartoperatie ondergaan. Toen 
ben ik er mee gestopt en ben iets anders gaan 
doen. Ik zag een advertentie staan Vrijwilligers 
gezocht en daar heb ik toen op gereageerd.”

Wat sprak je aan?
‘Ik wilde iets anders doen. Niets zakelijks, 

maar meer sociaal. Dat vind ik leuk aan de 
wijKring. Samen met de deelnemers gaan 
wandelen, picknicken in het Goffertpark, mee-
helpen bij allerlei sociale initiatieven’, vervolgt 
Annet. [Samen met de wijKringers heeft Annet 
houten kratjes geschilderd om Mariken in de 
Molenpoort te verspreiden. Helaas werden 
deze kratjes al snel gejat. J.F.]
‘Door de lockdown heb ik de deelnemers niet 
erg vaak gezien, wel met beeldbellen, maar 
dat is niet hetzelfde. Nu met de corona klagen 
mensen zoveel over de beperkende maatre-
gelen, maar kijk eens naar mensen met een 
beperking! Zij wonen vaak begeleid in een 
woongroep en zij moéten zich aan de regels 
houden; zij staan onder toezicht van hun be-
geleiders. Met de lockdown mochten ze écht 
niet naar buiten en maar beperkt bezoek van 
1 persoon. Met hen, de wijKringers ook, heb 
ik te doen.’

Wat zou jij graag met de wijKring doen?
‘Ik ben van het sociale. Ik kan voor de deelne-
mers van de wijKring van betekenis zijn. Je ziet 
ze dan opbloeien.’

Wat zien zij in jou?
‘Jesse [wijKringer, J.F.] zei laatst ‘Jij neemt ook 
geen blad voor de mond’ en dat klopt. Ik zeg 
waar het op staat en dat spreekt de wijKrin-
gers aan. Want het zijn toch vaak wat timide 
jongelui.’

Wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
‘Voor de wijKring meer bekendheid. Het heeft 
nog niet echt een naam. Als ik zie hoeveel 
mensen contact willen, wandelen of zo, dan 
zouden ze zich zo bij de wijkring moeten 
aansluiten. Dus ook gewone mensen kunnen 
meedoen.’
‘En voor mezelf? Een betaalde baan!’

Voor méér informatie over wijKring Nijmegen-
-Centrum: Lieke van de Braak: lbraak@pluryn.
nl

Tekst en foto: Jack Fila  

Even voorstellen: Annet Panhuis
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Ook dit kan je makkelijk scheiden! 
Tijdens de feestdagen tuigen we de kerstboom op, maken 
we een uitgebreid kerstdiner en luiden we het nieuwe jaar 
in. Ook tijdens deze dagen houd je vaak afval over. Ook 
dit afval kan je makkelijk scheiden. Weten hoe? Wij helpen 
graag.

Twijfel je welk afval waar hoort?
Check de afvalwegwijzer in de Dar app. Vul het product in 
en zie direct waar het bij hoort. Makkelijk toch?

Download ook de Dar app
Voor de afvalweg-
wijzer en weet precies 
wanneer wij in 2022 
jouw afval ophalen.

Afval tijdens
de feestdagen?

Lege flessen

WaxinelichtjesKerstboom
en takken

Kerstverlichting

Cadeau-
verpakkingen

Etensresten

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

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

http://www.auto-vanbon.nl
http://www.dar.nl
mailto:info@dar.nl
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Stip Centrum is weer open op dinsdag 9.30-12.00, woensdag 14.00-16.30 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 van 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.

Wist u dat:
- Belevingsrit met een riksja door Fietsen 

Alle Jaren Nijmegen
Fietsen Alle Jaren Nijmegen biedt ouderen 
die niet meer mobiel zijn of mensen met 
een beperking een belevingsrit aan als pas-
sagier op een riksja, zodat zij meer van hun 
omgeving zien en de wind door hun haren 
voelen. Informatie (024) 378 67 66.

- DUOfiets door stichting Wijkwerk
Met de duofiets is het mogelijk, ondanks 
beperkingen, mobiel te zijn en fietsplezier 
te hebben. En anders dan bij een tandem 
kunnen de begeleider en passagier naast 
elkaar zitten. De duofiets is is voorzien van 
elektrische ondersteuning. Informatie 06 37 
23 36 90, (024) 360 66 62.

- Kiek ons Gaon door Zelfregiecentrum 
Nijmegen
Bij Kiek ons Gaon is bewegen nooit saai. 
Op donderdagmiddag is er een gevarieerd 
programma. We maken mooie wandelingen 
op zaterdag. Eens in de maand koken we 
een vegetarische maaltijd. Informatie (024) 
751 11 20.

- De Waalstappers vrijdagochtend wan-
deling 
Informatie info@waalstappers.nl.

- 19 december wandeling Heumensoord 
en Elshof 
Informatie info@waalstappers.nl.

Wandelen is goed voor je. Dagelijks dertig minuten 
kan je botten versterken, je lichaamsvet vermin-
deren en je uithoudingsvermogen en spierkracht 
vergroten. Dat weten de meesten wel. Maar wist je 
dat je met wandelen ook creatiever wordt, je con-
centratie verhoogt en je stress verlaagt? De leuke 
weetjes op een rij:

Wandelen ter ontspanning ontstond in de achttien-
de eeuw. De romantiek vierde toen hoogtij en de 
natuur kreeg een belangrijke plaats. Een wandeling 
in de natuur werd gezien als een vorm van ultieme 
ontspanning en inspiratie. 

•	 Artsen in Schotland mogen officieel natuur 
voorschrijven als medicijn. Wandelen, dus. Het 
verlaagt de bloeddruk, vermindert stress en 
angst en helpt tegen hartziektes. Ook in Japan 
bestaat ‘bosgeneeskunde’: bewust (met aan-
dacht) en langzaam door het bos wandelen. 
Dit zogenaamde bosbaden kan je immuunsys-
teem versterken en creativiteit, concentratie en 
energie stimuleren.

•	 Wandelen kan je kortetermijngeheugen verbe-
teren. Zo blijkt uit een studie van de Universi-
teit van Michigan, dat wandelen in de natuur 
het geheugen meer versterkt dan wandelen 
door de bebouwde kom. Bij mensen met 
dementie is gebleken, dat als ze regelmatig 
wandelen, ze langer op zichzelf kunnen blijven 
wonen.

Weetjes over wandelen die je (waarschijnlijk) niet wist
•	 Wandelen is goed voor het zelfbeeld. Mensen 

die negentig minuten in de natuur hebben ge-
wandeld, denken minder negatief over zichzelf.

•	 Als je moeite hebt om in slaap te vallen, kan 
wandelen een goed hulpmiddel zijn. Dit komt 
omdat je lichamelijk bezig bent en dus moe 
wordt, maar het komt ook omdat wandelen 
goed is voor je spijsvertering. Hierdoor zijn je 
darmen ’s nachts rustiger.

•	 Het helpt tegen verkoudheid. Een dagelijkse 
wandeling van dertig minuten is het beste wa-
pen tegen verkoudheid. Regelmatig bewegen 
helpt namelijk om je fysiek fit te houden en je 
immuunsysteem te versterken. 

•	 ’s Ochtends lopen is beter voor je. ’s Ochtends 
vroeg is de lucht het minst vervuild en dat is 
toch iets wat vooral je longen heel fijn vinden. 
Daarnaast is het ook nog eens zo dat de lucht 
’s ochtends vroeg geladen is met negatieve 
ionen en dat zorgt voor meer zuurstof in de 
lucht. De derde reden om ’s ochtends te gaan 
wandelen, is dat er niet een hele dag aan 
vooraf gaat waarin je redenen kan verzinnen 
om niet te gaan wandelen die dag. Te druk 
bijvoorbeeld, of te moe van al die drukte. Uit-
stel is afstel, want geef toe: na een dag hard 
werken, klinkt een avondje bank met Netflix 
ook wel heel aanlokkelijk. De vierde reden, die 
vooral in de zomer geldt, is dat het ‘s ochtends 

vroeg koeler en frisser is. En dat is zeker op 
hete zomerdagen echt wel een voorwaarde.

Dus ‘erop uit’ zou ik zeggen! 

Meer ‘Weetjes’ op de website van Het Kan Wel,  
www.hetkanwel.nl/10-feiten-over-wandelen/

Tekst: Jack Fila   Foto: Nationale Diabetes Challenge

C e n t r u mC e n t r u m B e w e e g t !B e w e e g t !

mailto:info@waalstappers.nl
mailto:info@waalstappers.nl
http://www.hetkanwel.nl/10-feiten-over-wandelen/
mailto:r.janshen@nijmegen.nl
mailto:centrumsport@nijmegen.nl
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Volop aanloop bij Repair Café Nijmegen 
Centrum in ’t Oude Weeshuis.
Vrijdag 5 november was het Repair Café 
weer geopend. Handige vrijwilligers zaten 
klaar om kapotte spullen voor u te repa-
reren (want weggooien – of recyclen – kan 
altijd nog, tenslotte). 

Het was een gezellige ochtend met een 
doorlopend aanbod van te repareren spullen 
(waaronder stofzuigers en videorecorders, en 
de vraag om een zoom in de mouw van een 
jasje te zetten en dergelijke). Helaas konden 
niet alle kapotte spullen gerepareerd worden. 
Soms lukt dat niet, maar meestal weten onze 
handige vrijwilligers er wel raad mee. Dan 
zien we veel blije gezichten ’t Oude Weeshuis 
verlaten met de gerepareerde spullen onder 
hun arm. Voor een vrijwillige bijdrage biedt 
het Repair Café de mogelijkheid om weer een 
tijdje plezier van uw spullen te hebben. Repair 
Cafés zijn elke eerste vrijdag van de maand. 
Vergeet niet uw QR-code mee te nemen (de 
beheerder van ’t Oude Weeshuis zal u daarom 
vragen).  Kom op tijd. Als de reparatie com-
plex is, heeft de reparateur daarvoor wellicht 
extra tijd nodig. Soms is het zoeken naar een 
oplossing.

Handige vrijwilligers gezocht
Bent u een handige vrijwilliger en vindt u 
het leuk om u aan te sluiten bij een gezellige 
groep? Meld u dan aan! Iedere eerste vrijdag 
van de maand vindt het Repair Café plaats 
in ’t Oude Weeshuis aan de Papengas in 
Nijmegen. U bent van harte welkom om eens 
een kijkje te komen nemen (of om gewoon 
een kopje koffie te drinken). U kunt daarvoor 
contact opnemen met Els Stouthamer 
(06 18 47 36 89 of stuur e-mail: 
Info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl).

Soepie-doen met nieuwe soepbrigade
Op 3 november 2015 startte Els Vendenbosch 
onder de vlag van Stip Centrum Soepie-doen 
in ’t Weeshuis in de Papengas.  Samen met 
een team vrijwilligers zorgde zij ervoor dat 
er iedere dinsdag om 12.00 uur voor 1 euro 
soep werd geserveerd voor de buurtbewo-
ners die daar trek in hadden, en… best wel 
veel bewoners bleken trek in een kop soep te 
hebben en kwamen graag proeven en gezellig 
een poosje bijkletsen. Maar in maart 2020 
gooide corona roet in het eten. Het buurthuis 
sloot zijn deuren, de pannen gingen van het 
vuur en de soep was op. Helaas, toen deze 
zomer het buurthuis weer openging, bleek 
dat Soepie-doen niet kon starten wegens 
gebrek aan vrijwilligers. Els kon de draad om 
gezondheidsredenen niet oppakken en de 
meeste vrijwilligers hadden andere bezighe-
den gevonden. Uit het feit dat de soep werd 
gemist, bleek dat het toch wel een gezellige 
en lekkere activiteit was. Gelukkig hebben we 
een nieuwe Soepbrigade bij elkaar gekregen 
die de draad weer op wil pakken en inmiddels 
enthousiast aan de slag is gegaan. Vanaf nu is 
iedereen weer van harte welkom. We zijn blij 
dat we onze ‘oude’ soepklanten weer kunnen 
verwelkomen en we nodigen iedereen uit die 

ook eens graag kennis maakt met Soepie-
-doen om langs te komen en aan te schuiven. 
Reserveren is niet nodig. Wél volgen we de re-
gelgeving omtrent corona. Met dank aan het 
oude ‘soepteam’ wensen we het nieuwe team 
veel succes. Wil je graag meekoken? Laat het 
ons weten. Hulp is altijd welkom.

Stadstuin: lust voor het oog
De tuin achter ’t Oude Weeshuis is méér dan 
een doorloop van de Papengas naar de Begij-
nenstraat vice versa. Het is een lust voor het 
oog in ieder seizoen van het jaar. In de zomer 
hadden we een tuin vol kleurrijke weelderig 
bloeiende planten. Iedere maand weer een 
ander kleurenpalet. Nu in de herfst, zie je de 
kleuren die daarbij horen. De rode bladeren 
zorgen voor een warme sfeer en het ruikt ook 
heerlijk kruidig. Sommige struiken beloven 
met hun knoppen alweer veel moois voor de 
lente. De winter komt eraan waarin groei en 
bloei even stil staan. Wij, de vrijwilligers van 
de tuin, verheugen ons dan weer erg op de 
eerste tekenen van het voorjaar. De sneeuw-
klokjes en krokussen als voorlopers van het 
mooie weer. Ook vinden wij het erg leuk dat 
veel mensen meegenieten van al dit moois. 
Buurtgenoten die de binnendoor route nemen 
en even genieten.
De tuin is opgenomen in de stadswandelingen 
onder begeleiding van stadsgidsen en op de 
route van de VVV-route. Daar zijn we trots op. 
We hopen dat het maquettehuis snel weer 
open kan zodat de wandelaars ook daar weer 
van kunnen genieten.

We werken in de tuin met een klein team 
vrijwilligers. Mocht je het leuk vinden om je 
handen uit de mouwen te steken en mee te 
genieten van al dit moois dat ondanks corona 
altijd toegankelijk is. Meld je dan in het buurt-
huis, overdag geopend óf bij Stip Centrum dat 
op dinsdag van 9.30 tot 12.00 en woensdag 
14.00 tot 16.30 in het oude Weeshuis inloop-
spreekuur heeft.

Nieuws van Activiteitencommissie Nijmegen (ACN)

 Repair Café

  Stadstuin  Soepie doen

mailto:Info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl


29

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

Ouderen samen actief 
(en toen weer niet helaas)

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Maar nu weer even niet. De coronaregelge-
ving laat het niet toe om op verantwoorde 
wijze bij elkaar te komen. Anderhalve meter 
afstand lijkt te doen, maar voor kwetsbare 
ouderen die vaak geen optimaal gehoor 
meer hebben is het bijna niet te doen. Daar-
bij zijn de activiteiten ook afgestemd om ze 
samen, juist met elkaar te doen, en juist niet 
op afstand van elkaar. Het is jammer maar 
we hebben (op het moment dat we met deze 
uitgave van Mariken bezig waren) weer even 
een time-out.
Intussen hebben we in de tijd dat we wel bij 
elkaar geweest zijn heel leuke dingen samen 
gedaan.
We zijn bijvoorbeeld naar de Stevenskerk ge-
weest waar Jan Rutten een interessante rond-
leiding heeft gegeven. Een week later heeft 
Jan een virtuele stadswandeling gehouden 
in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis. Benny van 
Boxtel heeft ons weer verrast met gezellige 
liedjes en natuurlijk hebben we ook weer bin-
go gespeeld met leuke, gekke prijsjes.
Voor december hebben we een aantal leuke 
activiteiten op het programma staan, waarvan 
we hopen dat die door mogen gaan. We wil-

Bingo in ’t Oude Weeshuis

len het jaar afsluiten met een muzikale kerst-
lunch voor alle senioren en vrijwilligers. 
Wat nooit ophoudt, is het zoeken naar finan-
ciële middelen om dit allemaal mogelijk te 
maken.
Onlangs hebben we meegedaan met de grote 
landelijke actie van Rabobank Club Support. 
Met deze actie hebben we 193,23 euro bin-
nengehaald. 

Draag ook een steentje bij
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. 
Naast een financiële donatie kunt u ook een 
activiteit doneren. De sponsoring is fiscaal 
aftrekbaar. U ontvangt een factuur met de 
gemaakte onkosten. Stichting 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@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Kijk 
ook eens op onze Facebookpagina: stichting-
benedenstadnijmegen. Of op onze website: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

 Bezoek Stevenskerk met Jan Rutten

Hoe staat het met de Buurttafel?
Sinds 1 juli staat een nieuw team aan het 
roer van de Buurttafel, de wekelijkse bijeen-
komst waar Nijmegenaren elkaar treffen 
om samen gezellig een hapje eten. Elke 
donderdagmiddag om vijf uur ontvangt het 
enthousiaste team zijn gasten in ’t Oude 
Weeshuis voor het diner. Voor 6 euro krijg 
je een afwisselend driegangenmenu voor-
geschoteld. 

Het kookteam, bestaande uit Bep, Herman 
en Andy, probeert elke keer iets verrassends 
op tafel te zetten. Waar mogelijk wordt ook 
rekening gehouden met speciale dieetwen-
sen. En wat staat er zoal op het menu? Wij 
serveren bijvoorbeeld een ossenstaartsoep, 
zuurkool met worst en als dessert een 
bananenstrudel of iets exotischer, Chinese 
tomatensoep, bami goreng en spekkoek 
met vanille-ijs toe. 

Nelly en Eric verwelkomen de gasten en ser-
veren het eten. Ook introduceren zij nieuwe 
deelnemers zodat het ijs snel gebroken 
is. De sfeer is gezellig en gemoedelijk en 
nieuwkomers worden gelijk bij de groep be-
trokken. Na het eten schenken Bep en Andy 
het kopje koffie of thee als afsluiting van de 
gezellige avond. Meestal rond een uur of 
half acht gaat eenieder weer huiswaarts. Wil 
je ook gezellig aanschuiven? Bel dan met de 
buurttafel: 06 53 16 90 95. Bij binnenkomst 
betaal je 6 euro.

Bingo
Elke laatste woensdagmiddag van de 
maand is er een gezellige bingomiddag in 
het Oude Weeshuis.
Dit alles onder leiding van Huub van Gastel.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

  Buurttafel  Lezing door René van Hoften

mailto:info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl
http://www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl
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STIP CENTRUM
’t Oude Weeshuis

Bel voor een afspraak
024-3502000

ma-vr
9.00-17.00

Zorg of hulp 
nodig?

Zorg of hulp 

Mensen 
ontmoeten?

Mensen 
helpen?

Vragen 
over regels en 

papieren?

 @StipNijmegenCentrum

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

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

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

http://www.mabnijmegen.nl
http://www.schoenmakerijtweehuysen.com
mailto:paul@geerlingoptiek.nl
mailto:info@peelenadministratie.nl
http://www.wiromahieu.com
http://www.pjschilderwerken.nl
mailto:info@ruuddevriesjuwelier.nl
http://www.moenenwoondecratie.nl
http://www.wereldwinkelnijmegen.nl
http://www.piccolinonijmegen.nl
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Bewonersonderzoek Dar
U doet toch ook mee?

Samen met uw gemeente zijn wij heel 
benieuwd naar uw mening over de 
werkzaamheden die wij in de gemeente 
doen. Daarom voert onderzoeksbureau 
Integron de komende weken voor ons het 
bewonerstevredenheidsonderzoek uit. Door 
dit onderzoek weten wij bijvoorbeeld hoe 
u Dar als organisatie waardeert, hoe u de 
dienstverlening ervaart en waar volgens u 
verbeterpunten zijn.

Uitnodigingsbrief
Integron trekt uit alle postcodes een aselecte 
steekproef. Deze bewoners ontvangen 
een uitnodiging om deel te nemen aan het 
onderzoek. Ontvangt u deze uitnodigingsbrief? 
Wij waarderen het enorm als u meedoet en de  
vragenlijst invult. Meedoen kan tot en met  
12 december 2021. Alvast bedankt!

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op 
met Integron via support@integron.nl.

advertentie

http://www.dar.nl
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