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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (16)
Lange Hezelstraat 41, Harry en Corry Burgers

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. Drie jaar geleden sloot collega-
gids Thed vanden Berg zich bij hem aan. Een oproep in 
de Gelderlander aan mensen die geboren en getogen zijn 
in de Hezelstraat leverde een onverwachte hoeveelheid 
reacties op. Sindsdien nodigen de twee gidsen wekelijks 
één van de mensen die gereageerd hebben uit om een 
bezoek te brengen aan hun geboortehuis en de omgeving 
waar ze zijn opgegroeid. Het doel om op deze manier 
verhalen en beelden te verzamelen, levert verrassende 
resultaten op. 

Dit keer Lange Hezelstraat 41: Harry en Corry Burgers.
Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1. Corry Burgers   Foto 2. Kruidenierszaak van familie Burgers vóór 1937   Foto 3. Harry Burgers

Het is november 2018. We zitten met Harry 
Burgers (94) (foto 4) aan een tafeltje in het 
pand Lange Hezelstraat nummer 41, zijn 
geboortehuis. Harry heeft gereageerd op een 
oproep in de krant om als oud-Hezelstraatbe-
woner een bijdrage te leveren aan de rubriek 
Hezelstraat in verhalen. Het verhaal van Har-
ry Burgers zal echter nooit het blad Mariken 
halen. Harry overlijdt in 2019 en wij zien af 
van publicatie. Citaten van Harry Burgers in 
dit verhaal dateren dus uit het interview dat 
we met hem hadden in 2018.

November 2021. In de Gelderlander staat op 
maandag 1 november een paginagroot artikel 
over Corry Burgers-Polman. Corry, de vrouw 

van Harry, in de mooie leeftijd van 93 jaar 
(foto 1). Twee jaar geleden is haar man Harry 
overleden, het gemis is enorm. Na twee moei-
lijke jaren is ze weer opgekrabbeld en maakt 
volop plannen.
Corry: ' Het doel van het artikel is om een 
gespreksgroep op te richten voor vrouwen 
van 90-plus. Ik wil graag vrouwen ontmoeten 
van mijn generatie. Vrouwen die in tijden van 
oorlog hun talenten niet konden ontwikkelen, 
omdat het daar de tijd niet voor was. Vrou-
wen die hun partner zijn kwijtgeraakt, net als 
ik.' 
Nieuwsgierig geworden en benieuwd naar de 
vrouw van Harry zitten we op 1 november ’s 
middags al met Corry Burgers-Polman aan 

tafel en interviewen haar. Haar initiatief zal 
echter niet van de grond komen. Op 17 de-
cember 2021 overlijdt Corry.

Kruidenierswinkel 
We keren terug naar de Lange Hezelstraat 
nummer 41, het pand waar nu friteszaak de 
Kronenburger is gevestigd. 
In het oktobernummer van Mariken, 2021, 
beschreven we al de geschiedenis van de 
joodse familie Menco, de familie die pand 
nummer 41 in 1936 overnam van Peter Bur-
gers, de vader van Harry Burgers. Het gezin 
Burgers (vier jongens, vier meisjes) (foto 5) 
had al vanaf 1909 kruidenierswinkels op di-
verse plaatsen in de stad, waarvan de winkel 
op nummer 41 er één was. Of zoals Harry 
Burgers het omschreef in ons interview: 'Een 
kruideniers-, kaas-, boter- en comestibleswin-
kel.' Piet Burgers was de derde in de rij en 
hij was degene die in aanmerking kwam om 
de zaak van zijn vader over te nemen (foto 
2). Als gevolg van de moeilijke economische 
omstandigheden in de jaren 30 sloot opa Pe-
ter Burgers zijn winkel echter in 1936. 
De straat kende diverse kruideniers die elkaar 
stevig in de gaten hielden. Overbuurman Van 
Brienen en Burgers bijvoorbeeld keken bij 
elkaar in de etalage om vervolgens de prijzen 
van de eigen producten snel aan te passen. 
Een interview onlangs met een overbuurmeis-
je van toen, Mitsie van Brienen (91), leverde 
dezelfde verhalen op. Aan de waarheid ervan 
hoeft dus niet getwijfeld te worden.
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  Foto 4. Ontmoeting met Harry in 2018

Foto 5. Het gezin Burgers (vlnr Harry, vader 
Peter, Ad, Nellie, Miep, Willy, moeder Julia, 
Piet/Peter, Riet en Jules)

Foto 6. De vader en moeder van Harry: Peter 
en Julia Burgers

Hessenberg
Harry Burgers werd geboren in de Lange 
Hezelstraat nummer 41 als zoon van Peter en 
Julia Burgers (foto 6). Hij keek vanuit zijn 
slaapkamer uit op de St Stevenstoren. 
De St Steven, waar hij altijd te vinden was. 
Waar hij speelde met zijn vriendjes, waar hij 
hoepelde en kattenkwaad uithaalde. 
Veel kinderen in de Lange Hezelstraat moes-
ten altijd binnen spelen vanwege de slechte 
omstandigheden in de straat, het gevaar van 
de tram, de verpaupering, de armoede. 
Harry niet, Harry was altijd buiten te vinden. 
Hij speelde ook op de Hessenberg, een arme 
wijk. Harry had daar zijn vriendjes. 
Hij vertelt: 'De mensen woonden daar heel 
verschrikkelijk. Hadden niet te eten, te drin-
ken. Verschrikkelijk. Ze woonden in onbe-
woonbaar verklaarde woningen. De eigenaren 
stopten er toch arme gezinnen in' (Foto 7).
Zijn vriendjes werden regelmatig naar binnen 
geroepen, omdat hun vader op pad moest: 
‘Hentje, tuus komme, boks uut, vader mot 
eruut.’
Corry: 'Hoe Harry dat vertelde, wij moesten 
er altijd enorm om lachen.' 

Sjakie Brand was zijn buurjongetje in de 
Lange Hezelstraat, zoon van een joodse 
moeder en een Duitse vader. Het gezin had 
op nummer 39 een café en het gezin woonde 
erboven.
Omdat Sjakies moeder van joodse afkomst 
was, was Sjakie ook joods. Het gezin Brand 
was niet pro-Duits en toen Sjakie als vrijwil-
liger ook nog deelnam aan de Atjehoorlog, 

verloor hij daarmee de Duitse nationaliteit. 
De vriendschap tussen Harry en Sjakie is tot 
Sjakies dood in stand gebleven. 
Beide echtgenotes, Corry en Truus, waren 
intussen goede vriendinnen geworden.
Twee jaar voordat de familie Burgers uit de 
Lange Hezelstraat vertrok, brandde de boven-
verdieping van nummer 41 uit. De bovenver-
dieping die dienst deed als pakhuis. 
Na de brand werd boven de winkel een woon-
huis gecreëerd, met een aparte ingang naast 
de winkel, zoals die nog steeds te zien is. 
Toen Harry 15 jaar was verhuisde het gezin 
naar de Berg en Dalseweg. 

Berg en Dalseweg WOII
Het gezin Burgers kwam in 1939 aan de Berg 
en Dalseweg te wonen op nummer 272, het 
huis tegenover de ‘tuchtschool’, de Hunner-
berg (foto's 8 en 9).
'Een akelig punt', vertelt Corry, 'de Duitsers 
hadden daar namelijk een munitiedepot en 
tijdens de granatenoorlog is de boel daar in 
de lucht gevlogen.' 
Corry: ' Harry en ik kenden elkaar nog niet. 
We hebben elkaar leren kennen in 1948, zijn 
in 1953 getrouwd, dus ik heb het alleen maar 
uit verhalen.' 
Toen Harry op het Canisius College zat vie-
len de Duitsers ons land binnen. Op school 
ontstonden al snel twee groepen leerlingen: 
pro- en anti-Duits. Harry behoorde tot de 
laatste groep en werd na een provocerende 
houding ten opzichte van de bezetter met zijn 
medestanders een week van school verwij-
derd. In 1943 behaalde Harry zijn diploma 

en moest zich vervolgens melden om voor de 
Arbeitseinsatz in Duitsland te gaan werken. 
Na een vergeefse ontsnappingspoging op weg 
naar Westfalen  werd Harry met twee mede-
gevangenen door de bewakers van strafkamp 
Ommen naar het station gebracht om van-
daaruit naar Ommen te vertrekken.*)
In kamp Erica in Ommen was hij zes weken 
lang overgeleverd aan de machtswellust van 
medegevangenen. Na die zes weken ver-
huisde hij naar Noord-Duitsland waar hij in 
kamp Hohenlanke als dwangarbeider zware 
lichamelijke arbeid moest verrichten. Harry 
had zich voorgenomen om met Kerst 1943 
weer thuis te zijn, aan de Berg en Dalseweg 
in Nijmegen. Met een kampgenoot beraamde 
hij een plan. Op een middag, toen de controle 
wat minder was, wisten ze het kamp achter 
zich te laten en bereikten uiteindelijk Nijme-
gen op 14 december 1943. 
Er volgde een tijd van onderduiken, ditmaal 
in het huis aan de Berg en Dalseweg, in het 
huis van zijn ouders.
'Harry, de bel.' Harry moest zich dan verstop-
pen in een soort bureau. 
Op 22 februari 1944 ging het mis. Bommen-
werpers van de geallieerden keerden terug 
van Duits grondgebied en lieten hun bom-
men vallen op de binnenstad van Nijmegen. 
Harry’s oudste zuster Nellie was werkzaam 
in de binnenstad bij de schoenenzaak van 
Holland, aan de Houtstraat. Zij kwam om met 
alle personen die op dat moment in de winkel 
aanwezig waren. In de huidige schoenwinkel 

Foto 7. ‘Hentje, tuus komme, boks uut, vader 
mot eruut’

Foto's 8 en 9. Berg en Dalseweg 272, 
tegenover de ‘tuchtschool’
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Foto 10. Het aquarel met daarop de initialen 
van de omgekomen slachtoffers

Foto 11. Het bidprentje met (oma) Ria Holland 
en haar drie kinderen

van Holland aan Plein 1944 herinnert een in-
gelijste aquarel aan de omgekomen slachtof-
fers. Hun initialen (onder andere N.B. - Nellie 
Burgers) zijn in de aquarel terug te vinden 
(foto 10). Sanne, kleindochter van opa Alber-
tus Holland: 'Mijn opa, die bij deze aanslag 
ook zijn vrouw Julia (foto 11) en drie kinde-
ren verloor, liet dit kunstwerk na de oorlog 
maken door de kunstenaar Joan Collette.'

Granatenoorlog
Vanaf 4 september 1944 kwamen de gealli-
eerde troepen steeds dichter bij de stad. Veel 
Duitse strijdkrachten en NSB'ers vluchtten 
weg uit Nederland. Dolle Dinsdag.
Harry verliet zijn schuilplaats en zag de af-
tocht van de Duitsers richting Waalbrug. 
Op 22 september eindigde de bezetting van 
Nijmegen. Nijmegen was nu frontstad. 
De granaten vielen. Op 3 december werd de 
vader van Harry in zijn woning aan de Berg 
en Dalseweg door een scherf getroffen. 
Peter, een neef van Harry Burgers, vertelt: 
'Hij stond in de gang. De granaat sloeg door 
de voordeur en trof hem in zijn borst. Hij was 
niet dood, wel zwaargewond. Mijn vader Ad 
en oom Harry kregen van oma de opdracht 
sinaasappels naar het Canisiusziekenhuis te 
brengen. Toen ze daar aankwamen was hij al 
overleden. Maar dat durfden ze niet aan oma 
te vertellen, dat opa dood was.' 

Nellie Burgers
De firma Holland, schoenwinkel aan de 
Houtstraat, nu Plein 1944, heeft een belang-

rijke rol gespeeld bij de familie Burgers. 
Nellie, de oudste zus van Harry, werkte in de 
schoenwinkel van de firma Holland.
Harry: 'Mijn zus Nellie klikte niet met de jon-
gens en kwam op de proppen met een vrouw 
en dat stuitte op heel veel weerstand. Het hele 
gezin, streng katholiek, moest novenen bid-
den om de situatie te keren, maar het mocht 
niet baten.' (Noveen = negen dagen bidden, 
negen dagen naar de kerk; red.)
Corry vertelt: 'Dat was toen not done, dat kon 
vroeger niet, lesbienne zijn. Dat pikte de va-
der van Harry ook absoluut niet. Toen heette 
het nog een ziekte, lesbisch zijn.' 
Op de vraag of het ook voor Harry een moei-
lijk onderwerp was, vervolgt ze: 'Het schijnt 
voor het hele gezin een moeilijk onderwerp 
geweest te zijn. Ze was Harry’s oudste zus. 
Een beetje apart was ze wel. In die tijd rookte 
ze al van die kleine sigaretjes, met een extra 
puntje eraan, zo’n klein pijpje. Ze gedroeg 
zich ook heel apart. Dat paste helemaal niet 
bij de familie. Maar we hebben er eigenlijk 
nooit over gepraat. Later pas. Toen we al heel 
lang getrouwd waren.'
Corry vervolgt: 'Het woord homo kende ik 
niet eens. Bij ons in de buurt van de Van Pelt-
laan was een jongen en die kleedde zich als 
dame. Dan hingen wij uit het raam, met mijn 
zussen, dan lachten we ons kapoet om die 
jongen met dameskleding. Wisten wij veel. 
Of…. het had nog geen naam.' 
Nellie Burgers werkte bij Holland schoenen, 
haar vriendin Riek Michels bij V&D in de 
lunchroom. Tijdens de middagpauze op 22 
februari 44 zocht Riek Nellie op bij Holland 
in de Houtstraat. Tijdens de middagpauze 
ging het luchtalarm af. Bommen vielen op het 
pand van Holland. Bertus Holland was op dat 
moment achter in de schuur om een schoen te 
repareren. Nellie en Riek kwamen om, ver-
brandden, evenals de vrouw en drie kinderen 
van Albertus Holland. Van hen werd niets 
teruggevonden. 

Corry vervolgt: 'Vader Burgers zag het als 
een straf van God. Hij ging met Harry en 
een andere zoon, Ad, zoeken naar de resten 
van de omgekomen meisjes in de loods aan 
de Vondelstraat 44, de plaats waar de lijken 
werden verzameld. Als Harry het vertelde 
stroomden de tranen over zijn wangen. Dat 
moet iets verschrikkelijks zijn geweest. Als 
hij vertelde dan griezelden we. Die lijken 
moesten herkend worden. Dan moesten ze 
het laken wat opbeuren, maar ze hebben haar 
niet gevonden. Nooit iets, geen stukje, geen 
kleding.'
Corry: ' Om mijn schoonmoeder te troosten 
heeft Piet, één van de zoons, verzonnen dat ze 
een armband gevonden hebben en daar heb-
ben ze haar mee gerust gesteld. Die zou van 
Nellie geweest zijn. Dat vertelde Harry mij.' 
Nellie was dus door de familie verstoten, 
maar na deze vreselijke gebeurtenis sloten 
haar ouders haar weer in de armen (foto 12).

Corry Burgers-Polman
Op het moment dat het bombardement 
plaatsvond, op het moment dat Nellie om-
kwam, kenden Harry en Corry elkaar nog 
niet. Corry: ' Ik zat bij de Franse nonnen aan 
de Groesbeekseweg de Filles de la Sagesse.' 
(Zie Mariken, december 21.) 'Ikzelf zat op de 
mulo. Als katholieke meisjes hadden we re-
collectie. Dan deden we in de vastentijd met 
de klas het 40-uren gebed. Dat gebeurde in 
de Molenstraatkerk. Op de dag van het bom-
bardement, op het moment dat het luchtalarm 
afging, zat ik om 10 over 12 nog in de kerk. 
Met een vriendin heb ik het op een hollen 
gezet om tram 2 nog te halen, de tram die ons 

Foto 12. Nellie Burgers, verstoten en weer in 
de armen gesloten 
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Foto 13. Het aantal kinderen op school van 
‘Joodschen Bloeden’ op 2 september 1941

Foto 13. De bank van Wiardi Beckman nabij 
de Batavierenweg

Foto's 16 en 17. 'Het hele project heeft destijds 
weinig publiciteit getrokken, tot groot verdriet 
van Harry'     

naar de Van Peltlaan bracht. Mijn moeder was 
blij toen het gezin weer bij elkaar was.' 
En over de zusters van de Wijsheid: 'Ik heb 
de beste herinneringen aan de zusters van de 
Wijsheid. Zuster Cornelias was mijn lieve-
lingszuster. Ze gaf Nederlands en poëzie. Zij 
kon er heel veel van vertellen. Die hebben 
mij daar gevormd, zeg ik altijd. Want ik ben 
een beetje van de poëzie. Ik durf toneel te 
spelen en gedichten te declameren. Zingen, 
daar hou ik van, dat is daar ontwikkeld. Ik 
kom uit een groot gezin van twaalf kinderen 
en daar was voor dit soort dingen geen kans.'
Over de pro-Duitse soeur Ann: 'Die vertrouw-
den we voor geen cent, wij leerlingen. Wij 
moesten zogenaamd de mond houden als zij 
in de buurt was, want die vertrouwden we 
echt niet. Ik zat daar vanaf 1941. Precies in 
de oorlogsjaren. We zijn ook nog verhuisd 
naar het podium van het Kolpinghuis. Zelfs 
op de Dobbelmanweg hebben we gezeten, 
omdat de Duitsers alles gevorderd hadden. 
Ik weet niet of de nonnen weg moesten, wat 

ze uitgespookt hebben. Het was een hele rare 
tijd.' 

De bank van Wiardi Beckman
Corry Polman en Harry Burgers leerden el-
kaar in 1948 kennen. Wat zich in de oorlog 
allemaal heeft afgespeeld in Harry’s leven, 
heeft Corry dus van horen zeggen. Wat haar 
al heel gauw duidelijk werd, was dat Harry 
een groot zwak had voor de in Nijmegen 
geboren Wiardi Beckman, een sociaal-demo-
craat, een politicus, een verzetsstrijder. 
Beckman stierf vlak voor de bevrijding, 
maart 1945, in concentratiekamp Dachau. 
Voor Beckman en al die andere oorlogsslacht-
offers wilde Harry Burgers een monument 
oprichten. Op 15 maart 2016 werd het monu-
ment geplaatst, een bank aan het Vrouwen-
daal, nabij de Batavierenweg, de weg waar 
Beckman werd geboren (foto 13).
Corry: 'Daar is hij ontzettend druk mee ge-
weest. Wij zijn in die tijd ook naar het graf 
van Beckman gaan kijken, ergens op de 
Veluwe. En Harry was maar aan het denken, 
aan het denken hoe het voor elkaar te krijgen, 
die bank. Met een grote groep hebben ze die 
mooie bank gerealiseerd. Harry was de grote 
voortrekker. Steun van de gemeente hebben 
ze niet gehad. Het heeft zoveel moeite gekost, 
maar uiteindelijk is het ze gelukt.'
Ook de granieten steen die voor de bank ligt 
heeft een bijzondere betekenis (foto 14). In 
het kamp waar Wiardi zat moesten ze alle 
dagen deze granieten stenen hakken. Vanuit 
Polen, vanaf museum Natzweiler Struthof, is 
deze steen beschikbaar gesteld (foto 15). 

Corry: 'Ook de dochter van Wiardi Beckman 
dacht mee. Ze is hier zo’n zeven keer ge-
weest. Alles was in kannen en kruiken. Het 
was een week voordat de bank geplaatst ging 
worden, toen overleed ze (70 jaar). Ze had de 
speech voor de opening al klaar. Toen is haar 
oudste zus, al een eind in de 90, de speech op 
gaan halen. Zij heeft de speech van haar zus 
bij de opening voorgelezen. Een drama was 
het.' 

De bank van Harry Burgers voor Wiardi 
Beckman aan het Vrouwendaal is ook één 
van de redenen voor Corry om mee te werken 
aan dit interview. Het hele project heeft des-
tijds weinig publiciteit getrokken, tot groot 
verdriet van Harry (foto's 16 en 17).
Corry: 'Harry had daar wel de pest over in. 
De bank ligt ook een beetje achteraf, weinig 
mensen kennen hem.'
Mijn voorstel om samen nog eens de bank op 
te zoeken, omarmt Corry maar al te graag: 
'Dat zou een goede zet zijn. Dat heeft Harry 
wel verdiend. Ik ben er nu anderhalf jaar 
niet meer geweest.' En dan heel kordaat: 'Bel 
maar volgende week, dan doe ik mijn jas aan 
en dan gooi je mij er daarna maar weer uit...' 
(foto 18).
93 jaar. Een maand na ons bezoek aan de 
bank van Beckman wordt Corry opgenomen 
in het ziekenhuis. 
Op 17 december 2021 overlijdt zij.

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Bron: *) Numaga, Nijmeegs Katern, 2017, no 2 
Foto’s: Peter Burgers (neef), familie Holland, 
oorlogsdodeninNijmegen.nl, Ed Nieuwenhuis

Foto 18. Na anderhalf jaar weer bij de bank 
van Harry. De laatste keer…

Foto 15. De granieten steen die beschikbaar 
werd gesteld door het museum in Polen

Foto 14. De granieten steen met een 
bijzondere betekenis
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In december lag er bij café de Plak 
het plan klaar om honderd Af-
ghaanse vluchtelingen te voorzien 
van een vrolijk en gastvrij Kerst-
maal. En wij, de redactie van Ma-
riken, kondigden dat initiatief in 
de laatste editie van 2021 breeduit 
aan, als ook de vele kerst-ideeën 
van andere horecaondernemers. 
Dat laatste ook in de hoop enige 
soelaas voor deze gepijnigde groep 
ondernemers te bieden. Maar, u 
heeft het al begrepen, door corona 
heeft dit allemaal geen doorgang 
kunnen vinden.

Tijdens onze gesprekken met de Plak 
ontmoetten wij één van de mede-
-initiatiefnemers van het Kerstmaal, 
de voormalig Syrische vluchteling 
Saad Alkhalifa. Tijdens dat gesprek 
ontsproot het idee om de lezers van 
Mariken eens nader kennis te laten 
maken met niet alleen Saad maar met 
ook andere ‘Nieuwe Nijmegenaren’. 
Niet alleen vluchtelingen, maar ook 
anderszins ‘vreemde eenden in de 
bijt’: wie zijn zij, waar komen ze van-
daan, waarom naar Nijmegen en hoe 
zien zij hun toekomst? In de komende 
edities willen wij enkele van hen aan u 
voorstellen. Saad bijt het spits af.

Uit Syrië
Even voorstellen: Saad Alkhalifa
Saad vluchtte zes jaar geleden als 
28-jarige uit Syrië. Als zoon van een 
restauranthouder in Damascus lag zijn 

toekomst in de horeca en ontwikkelde hij zich 
tot een begenadigd kok. Tegelijkertijd groei-
de de ambitie om iets met muziek te doen, 
ritmische Syrische muziek met duidelijk ook 
westerse invloeden. ‘Een feestje bouwen met 
de gasten’, noemt hij het zelf. Maar hierover 
straks meer.

Saads verhaal begint duister te worden wan-
neer hij vertelt over de aanvaringen met het 
regime van Assad. We weten dat iedereen die 
tegen dit regime is gevaar loopt, maar Saad 
vertelt ons dat ook de meer vermogende 
mensen in Syrië niet buiten schot blijven. En 
de familie van Saad was vermogend. Saad is 
tot twee keer toe ontvoerd en gemarteld. Zijn 
vader heeft enorme sommen losgeld moeten 
betalen om hem vrij te krijgen. 

In Nederland
Toen is Saad gevlucht, kwam in Heumensoord 
terecht, ging als kok vrijwilligerswerk doen in 
de Plak, die toen Saad – zoals gebruikelijk bij 
asielzoekers – dreigde te worden doorgescho-
ven naar een volgend opvangkamp, actie heeft 
gevoerd om hem en zijn boezemvriend Sevag 
voor de Plak en voor Nijmegen te behouden. U 
heeft wellicht het verslag van deze actie in de 
Gelderlander (16 maart 2016) gelezen.

Sinds twee maanden is Saad in het bezit van 
het Nederlanderschap. Wij spreken hem in zijn 
woning in Nijmegen, alwaar wij hem en zijn 
muzikaal idool en ook vluchteling Abdulrahim 
ontmoeten. Later schuift Jozé Bos aan, vanaf 
het begin de vertrouwenspersoon van Saad bij 
de Plak. Een innige combi, want Saad noemt 
haar liefkozend ‘mama’. 

Jozé Bos neemt afscheid
Na 45 jaar trouwe dienst neemt Jozé 
Bos afscheid van collectief café de Plak 
en gaat met welverdiend pensioen. Als 
stuwende kracht achter – naar mijn we-
ten – eerste eetcafé van Nijmegen sluit 
ze een bewogen geschiedenis af. Café 
de Plak – eerste emancipatiecafé van 
Nijmegen, rots in de branding tijdens 
de Piersonrellen, ontmoetingsplaats 
voor mensen van divers pluimage; maar 
ook de thuisplaats van het kaasgehakt, 
handelsmerk van de Plak. 

Het was vaak hard werken in het popu-
laire café dat vanaf 1984 een collectief 
café zou worden. Ook Jozé werd dus 
mede-eigenaar. Maar het is nog steeds 
geen vetpot; wat aan geld overblijft gaat 
deels naar kleinschalige activiteiten die 
zich vooral kenmerken door een grote 
sociale bewogenheid. ‘Ik zal na mijn 
pensioen nog best wel vaak in het café 
komen. Maar vanaf 2022 wil ik mijn 
aandacht besteden aan het afmaken van 
de studie aan de kunstacademie.’ De 
studie die Jozé sinds een paar jaar weer 
ter hand heeft genomen, en waarvoor 
zij destijds, in 1976, naar Nijmegen 
was gekomen. ‘Wat ik er daarna mee ga 
doen, weet ik nog niet. Misschien ga ik 
ooit cursussen geven. Het pensioen is 
nog vers.’
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  Saad Alkhalifa

   Jozé Bos
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Het verleden reist mee
Er worden heerlijke Syrische hapjes op tafel 
gezet en we krijgen verrukkelijke gemberthee. 
Gastvrijheid alom, maar dan volgen de ver-
halen en Saad tolkt voor zijn vriend, die af en 
toe zijn tranen niet kan bedwingen. De oorlog 
zit diep binnen in hen, zoals bij alle vluchte-
lingen. We huiveren bij het idee, dat je een 
hele familie levend ziet verbranden en buiken 
van zwangere vrouwen opengesneden ziet 
worden. Abdulrahim komt uit Holms en de 
schaarse beelden, die toen op onze tv werden 
vertoond, zijn nog maar een fractie van wat 
deze mensen zelf hebben meegemaakt. Het 
politieke spel dat de Assad-maffia speelt met 
Rusland en ook met het westen en Iran, wordt 
in de finesses uitgelegd. Olie en drugs, daar 
draait het om. Wij begrijpen het wel maar zijn 
slechts zandkorreltjes in de woestijn. Zo voelt 
het althans.

Saad leeft gescheiden van zijn vrouw en 
dochtertje, die in Malden wonen. Hij heeft zijn 
dochter wekelijks een aantal dagen onder zijn 
hoede. Maar het spookt nog met regelmaat 
door zijn hoofd en ook lichamelijk gaat het 
niet altijd goed. Voor zijn PTSS (posttrauma-
tische stress stoornis) wordt Saad behandeld, 
maar de beelden van de bombardementen 
en de boosheid zullen hem levenslang blijven 
achtervolgen. Hetzelfde geldt voor zijn vriend 
Abdulrahim.

Abdulrahim is in zijn geboorteland wereldbe-
roemd als muzikant en muziekproducent. Hij 

is al twaalf jaar met zijn gezin op de vlucht. 
Twee maanden geleden heeft hij Neder-
land bereikt en wacht nu op zijn vrouw en 
kinderen die in een kamp zitten in Jordanië. 
Dat kan nog wel een jaar duren, maar zij 
hebben contact. Samen met Saad wil hij zo 
snel mogelijk muziek gaan maken, op fes-
tivals en evenementen. Hun muziek is een 
mix van Syrisch en westers en Jozé herinnert 
zich een dancefeest in de Plak waar Saad 
discjockey was. ‘Ze stonden op de tafels te 
swingen!’ 

Nieuw in Nijmegen
Jozé is Saads ‘maatje’ en mede door haar 
inzet gaat zijn integratie in Nederland soe-
pel en snel. Misschien kan Saad het maatje 
van Abdulrahim worden en hem helpen de 
nieuwe, rare Nederlandse taal machtig te 
worden. Het is een belangrijke opstap naar 
een nieuw leven met een doel. ‘Samen rich-
ten we ons op de toekomst’, onderstreept 
Saad, ‘en voor mij ligt die in Nijmegen.’ 
Later schrijft hij in een mail aan ons: ‘Nij-
megen is mijn stad geworden. Ik voel me 
veilig, fijn en helemaal thuis hier. De Plak is 
mijn huiskamer. Niets hoeft beter, Nijmegen 
is oké! Ik voel me vrij én op mijn gemak in 
deze stad. De bewoners zijn liefdevol en 
warm. Ik ben nooit bang of onzeker hier.’ 

De instrumenten in de kamer staan klaar en 
de vrienden laten ons een stukje van hun 
kunnen horen. Prachtige oosterse klanken 
met een weemoedige ondertoon. Graag 
zouden ze een podium hebben, een weg 
vinden om aan de slag te kunnen en be-
kendheid te krijgen. Een reportage bij RN7 
of TV Gelderland. Mariken biedt hen alvast 
dit podium om te laten zien dat achter elke 
voordeur een verhaal schuilt, het verhaal 
van nieuwe Nijmegenaren.

Tekst: Anneke Arzbach en Jack Fila   
Foto’s: Gerie Sandmann

   Abdulrahim

   Abdulrahim en Saad maken muziek

Blue Monday 
De zeventiende januaridag van dit jaar 
bleek een Blue Monday te zijn. Volgens 
sommigen de zwaarste en deprimerend-
ste maandag van het jaar. Vroeg in de 
ochtend moest ik op pad. Ik had een 
drukke dag voor de boeg, maar was vol 
energie. Zelden was de maan zo mooi 
als op die ochtend. Misschien kwam 
die blijdschap door de enge droom 
van die nacht. Ik droomde dat ik naast 
vele wijkgenoten op de ruïnes van het 
verbrande winkelcentrum stond naar de 
toespraak te luisteren van mijn kapper 
die beweerde wethouder te zijn. Deze 
wethouder verwees naar de velden die 
voor Skaeve Huses bestemd waren: ‘Er 
is veel gas onder de grond die gewon-
nen moet worden…’ Het geluk dat deze 
geweldige kapper geen wethouder was, 
zorgde voor de blijmoedige start van de 
dag. 
Onderweg naar mijn verplichtingen re-
flecteerde ik op afgelopen weken. Onze 
cv-ketel ging kapot. Na een paar koude 
nachten kwam een bevriende monteur 
ons aan een duurzamere ketel helpen. 
Dat we nog steeds afhankelijk waren 
van gas domineerde die hele dag mijn 
gedachten. 
Ik stond even in de schoenen van Gro-
ningers wier wonden zich heropenden 
door het nieuws over extra gaswinning.
Het deed mij pijn mijn gedroomde, be-
schaafde alternatieve macht Europese 
Unie, zo zwak en afhankelijk te zien. De 
EU die pionier moet zijn in het op weg 
helpen van de wereld naar een verlichte 
toekomst van vrede, vrijheid en duur-
zaamheid, stond visieloos en verdeeld 
tegenover de willekeur van de leveran-
ciers van fossiele energie. Afhankelijk 
van twee smaken: Russisch gas dat via 
Nord Stream binnenstroomt? Of met 
schepen gebracht Amerikaans schalie-
gas? Hoe lang nog die afhankelijkheid? 
Het uitblijven van duurzame alternatie-
ven voor vuile brandstoffen zal voer zijn 
voor de wapenindustrie die goed is voor 
de grootschalige mensenrechtenschen-
dingen, oorlogen en vluchtelingenstro-
men. 
We kijken toe hoe hebzucht en kortzich-
tigheid de mensheid polariseren en het 
opgebouwd vertrouwen in een gedeelde 
toekomst vernietigen. 

Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom

Qader Shafiq
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Kronenburgerpark

‘Op zoek naar geluk in 
het Kronenburg Park’
Aldus een frase uit het lied ‘Kronenburg Park’ 
van 1985 van Frank Boeijen. Dit lied komt uit 
het album ‘Foto van een mooie dag’.

In deze kroniek wordt altijd geschreven over 
de dieren in de dierenweide en de vogels 
in de volière. Zij dragen zeker bij tot een 
geluksgevoel in het park, maar er is meer. Nu 
de lente gloort is het goed de ogen te richten 
op het hele park . Het jonge groen wat overal 
te voorschijn komt, de ganzen die weer zijn 
aangekomen om hun nesten te maken. 

En wandelend van de dierenweide naar de 
volière vindt de bezoeker van het park - als 
hij goed kijkt, want opvallend is het niet - een 
plaquette met een tekst op de muur onder 
het knuppelbrugje. Een zogenaamd literair 
baken, waarvan er vele zijn te vinden in de 
stad.
Tot 2019 stond daarop een strofe uit 
‘Kronenburg Park’. Daarna kreeg Frans 
Kellendonk samen met Frank Boeijen een plek 
op die plaquette. 
Vanaf medio 2020 is dit literaire baken geheel 
voor Frans Kellendonk.

Frank Boeijen heeft onlangs een nieuw album 
uitgebracht: ‘Subliem gebaar’. Hierin is het 
mooie lied ‘Het park’ opgenomen. Een lied, 
met enige heimwee terugkijkend naar 1985.

Met deze ogen kijken naar het 
Kronenburgerpark brengt samen met de lente 
zeker een zacht geluksgevoel. En daar is een 
park voor bedoeld.

Tekst: Joke van Onna   Foto's: Gerie Sandmann



Vragen aan 
deelnemende 
politieke partijen
Veertien partijen hebben zich gemeld 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Tien fracties zitten nu al in de raad, 
vier partijen nog niet. 

De redactie van Mariken heeft de 
huidige raadsfracties dezelfde vragen 
voorgelegd. Ze zijn ook verzocht een 
foto van de lijsttrekker te sturen. Alle 
fracties hebben gereageerd.

De vier partijen die nog niet in de raad 
zitten zijn Forum voor Democratie, Pira-
tenpartij, Denk en de lijst Donders.

De eerste drie zijn aangeschreven. 
Van lijst Donders heeft Mariken geen 
contactgegevens kunnen vinden. Forum 
voor Democratie en de Piratenpartij 
hebben gereageerd, Denk niet.

Op de vier navolgende pagina's komen 
de twaalf partijen aan het woord. Ze 
staan in de volgorde waarop ze op het 
stembiljet verschijnen.

Tekst: redactie Mariken   Foto: Peter Saras

Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart
In maart 2022 bent u aan zet, dan zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nijmegenaren 
gaan op die dagen naar de stembus om 
een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 

Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed 
en wat ziet u graag anders in Nijmegen? De 
gemeenteraad gaat over veel zaken die voor 
u van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
woningbouw, thuis- en jeugdzorg, aanleg 
en onderhoud van straten en wegen of de 
inrichting van de openbare ruimte. Door te 
stemmen heeft u invloed op de richting die 
Nijmegen de komende jaren op gaat.

Hoe kunt u stemmen?
Wat heeft u nodig om te stemmen?
U neemt uw stempas en ID-bewijs mee. U 
ontvangt uw stempas uiterlijk 2 maart. Uw 
ID-bewijs mag bij het stemmen maximaal 5 
jaar verlopen zijn.

Waar kunt u stemmen?
Kijk vanaf 1 maart voor het overzicht van de 
stembureaus op www.nijmegen.nl/verkiezin-
gen onder ‘stembureaus’. Vanaf dan kunt u 
ook het dichtstbijzijnde stemlokaal zoeken 
met uw postcode op www.waarismijnstemlo-
kaal.nl. 

Stempas kwijt of beschadigd?
Is het 2 maart geweest en heeft u de stempas 
nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas 
kwijt? U kunt tot 11 maart 17.00 uur een 
nieuwe stempas aanvragen via nijmegen.nl/
verkiezingen of neem contact op via telefoon-
nummer 14024.

Iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen
Tot 16 maart 17.00 uur kunt u iemand mach-
tigen om uw stem uit te brengen. Kijk op de 
achterkant van uw stempas hoe u dat doet. 
Daar is een kopie van uw ID-bewijs voor no-
dig. Dat kan ook een goed leesbare afbeel-
ding hiervan zijn op een smartphone of tablet. 
Het kan ook via een schriftelijke volmacht. U 
en diegene die u wilt machtigen vullen hier-
voor een formulier in. Dit formulier vraagt u 
persoonlijk of schriftelijk aan en levert u voor 
11 maart 17.00 uur in.

Speciaal stembureau voor mensen met een 
visuele beperking, doven en slechthoren-
den
Dit jaar is er een speciaal stembureau op 14, 
15, en 16 maart voor mensen met een visuele 
beperking. Dit stembureau is in het Zelfregie-

centrum Nijmegen aan de Sint Jorisstraat 72 
in Nijmegen. Kiezers kunnen hier stemmen via 
een stemmal of soundbox en hulp krijgen van 
stembureauleden. 
In wijkcentrum de Schalmei aan de Symfo-
niestraat 204 in Nijmegen kunnen mensen die 
doof of slechthorend zijn hun stem uitbren-
gen. 

Voorzieningen in alle stembureaus
In alle stembureaus is altijd een leesloep met 
verlichting en sterke vergroting aanwezig. En 
ieder stembureau is toegankelijk voor mensen 
met een lichamelijke beperking.

Maatregelen corona
Op de stembureaus gelden de coronamaatre-
gelen die op dat moment gelden. Blijf thuis bij 
een positieve coronatest of klachten. 

Stemwijzer

Weet u nog niet op welke partij u gaat stem-
men? De stemwijzer kan u helpen kiezen. Van-
af 18 februari vindt u de stemwijzer op www.
mijnstem.nl/nijmegen. U krijgt verschillende 
stellingen voorgelegd en geeft aan in hoe-
verre u eens of oneens bent. De stemwijzer 
vergelijkt uw antwoorden met de standpunten 
van de politieke partijen. U krijgt te zien welke 
partijen het meest overeenkomen met uw 
mening.

Tekst en affiche: gemeente Nijmegen
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Lijsttrekker Quirijn Lokker

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
De Burchtstraat wordt groener ingericht. 
Daarnaast willen we meer bomen en groen 
op met name de versteende gebieden in 
de binnen- en Benedenstad. GroenLinks 
zou graag zien dat alle ringstraten autovrij 
worden. Er komen meer parkeerplekken voor 
fietsen aan de rand van het centrum en de 
Benedenstad, beginnend met de bovenste 
laag van de Valkhofgarage. 

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
Met het Bomenplan van GroenLinks komen er 
door de hele stad meer bomen. Het centrum, 
als de meeste versteende wijk van de stad, 
krijgt hierin prioriteit. Kelfkensbos en het 
plein voor het museum krijgen een groene 
metamorfose. Na een lange discussie is de 
bus verdwenen uit de Burchtstraat. 
Voor schonere lucht in het centrum en 
Benedenstad maken we van dit gebied een 
zero-emissiezone. 

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen? 
GroenLinks staat voor een duurzaam, eerlijk 
en vrij Nijmegen. Waar we investeren in 
betaalbare huizen voor iedereen, de aanpak 
van klimaatverandering eerlijk verdelen en 
waar we mensen die door landelijk beleid 
in een hoek worden gedreven maximaal 
ondersteunen. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
verkiezingsprogrammagroenlinksnijmegen.nl

Lijsttrekker Lusanne Bouwmans Lijsttrekker Hans van Hooft

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 
De binnenstad is echt het hart van onze stad. 
Naast fijn wonen is dit ook dé plek waar we 
samen komen, elkaar ontmoeten en feest 
vieren. Daarom maken we de binnenstad 
de komende jaren autoluw. Voor bewoners 
blijft de binnenstad wel bereikbaar en moet 
parkeren mogelijk blijven. Daarnaast gaan we 
flink vergoenen. Onder andere de Waalkade 
en de Burchtstraat worden (verder) vergroend. 
De Waalkade maken we bovendien bus, auto- 
en motorvrij, zodat iedereen van het groen en 
de terrassen hier volop kan genieten. 
 
Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt? 
De bus is uit de Burchtstraat! Hier is nu de 
ruimte om flink te vergroenen. Daarnaast 
zorgde D66-wethouder Esselbrugge voor 4,5 
miljoen euro om de binnenstad een extra 
impuls te geven en deze ook de komende 
jaren aantrekkelijk te houden. 
 
Waarom moeten we op uw partij 
stemmen? 
D66 Nijmegen wil meer gelijke kansen, onze 
stad verduurzamen en dat iedereen een 
woning kan vinden. Dat betekent investeren 
in het beste onderwijs, veel meer isoleren om 
energie te besparen en de hoogte in bouwen 
om te zorgen voor voldoende woningen. 
Steun onze inzet en stem 14, 15 en 16 maart 
D66. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
nijmegen.d66.nl

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 
We houden centrum en Benedenstad 
bereikbaar voor fiets, auto en openbaar 
vervoer. Er komen meer fietsenstallingen. 
De bus blijft op de Waalkade en Plein 1944. 
Iedereen kan straks vrij reizen met de bus 
voor 1 euro per week. De parkeertarieven 
stijgen niet. De SP houdt Veur-Lent groen: 
geen woningbouw in deze groene oase voor 
de stad.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt? 
Afgelopen jaren heeft de SP zich volop 
ingezet voor het centrum en de Benedenstad. 
De parkeervergunning voor bewoners is 
verlaagd naar 4 euro per maand. Er komt 
meer parkeerruimte in de toekomstige 
Hezelpoortgarage. Dat is goed nieuws voor de 
winkeliers in de Hezelstraat. De drugsoverlast 
in de ringstraten is aangepakt. Het gebied 
rond de kop van de Vlaamsegas is opgeknapt. 
Dankzij acties van de SP was er vorig jaar 0 
procent huurverhoging bij sociale huur. 

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen? 
Omdat Nijmegen er voor iedereen is. De 
SP heeft een sociaal alternatief voor rechts 
bezuinigingsbeleid.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
nijmegen.sp.nl
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Lijsttrekker Maarten Bakker Lijsttrekkers Wendy Grutters en Jean-Paul 
Broeren

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
De VVD vindt dat er gauw een eind moet 
komen aan overlast van hangjongeren. 
Lachgas en troep horen niet in de stad. 
We halen het afval vaker op en willen 
cameratoezicht op plekken waar geweld vaker 
voorkomt, zodat je in Nijmegen overal veilig 
over straat kunt.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
We hebben gezorgd voor roadbarriers om 
‘het drugsrondje’ in het centrum te stoppen 
en de bus is eindelijk uit de Burchtstraat. 

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
We gaan streng handhaven op overlast 
en troep. Iedereen verdient een fijne 
leefomgeving, waar de VVD groen 
kan toevoegen aan het centrum en de 
Benedenstad doen we dat. We willen 
een bedelverbod en er moeten rond het 
centrum voldoende parkeerplekken zijn voor 
bewoners, hun bezoek en voor ondernemers. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
vvd-nijmegen.nl

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 
Ernstige overlast en criminaliteit zoals rond 
het Kronenburgerpark krijgen topprioriteit. 
Stadspartij Nijmegen is daarom voor 
verdubbeling van toezichthouders, vaker 
preventief fouilleren, lachgasverbod en meer 
cameratoezicht. Fout fietsparkeren pakken 
we voortaan ook in de avonden aan, geen 
gebarricadeerde voordeuren meer. 
Dankzij een stap-in-stap-uit-bus door het 
winkelgebied, in plaats van tientallen bussen 
over de Veemarkt en Waalkade, maken we de 
binnenstad weer bereikbaar voor iedereen. 
We investeren in een groenere binnenstad 
met meer speelplekken voor kinderen. De 
parkeerdruk pakken we aan door de komst 
van een parkeergarage onder de Wedren.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt? 
Wij hebben een vuist gemaakt voor de 
bewoners van de Waalkade, Joris Ivensplein, 
Parkweg, Veemarkt en Kronenburgersingel 
door de fikse overlast te adresseren. Met 
verkeersafsluitingen en meer lik-op-stuk-
beleid als gevolg. 

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
Stadspartij Nijmegen is no-nonsense politiek: 
denken vanuit praktische oplossingen. 
Nijmegen verdient een stevig lokaal geluid. 
Stadspartij Nijmegen bestaat twintig jaar en is 
de grootste lokale partij in de gemeenteraad. 
We gaan graag voor een vrij, trots en sociaal 
Nijmegen.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
www.stadspartijnijmegen.nl/standpunten

Lijsttrekker Charlotte Brand

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 
De PvdA wil dat de gemeente in goed overleg 
met de bewoners en ondernemers het 
centrumgebied invult zodat de binnenstad 
aantrekkelijk is voor iedereen. Het centrum is, 
naast winkel- en uitgangsgebied, ook een plek 
om te wonen. Wij zien graag, juist ook gezien 
de huidige wooncrisis, dat het wonen boven 
winkels wordt bevorderd om spookbewoning 
en leegstand tegen te gaan. Ook willen 
wij de veiligheid in en rond de Waalkade, 
de Van Welderenstraat en de Tweede 
Walstraat vergroten. Daarnaast willen we de 
hitteproblematiek in het centrum aanpakken. 
Ten slotte blijven we ons inzetten voor het 
verhogen van het ondernemersfonds om de 
(kleine) ondernemers verder te ondersteunen.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt? 
De PvdA heeft de parkeervergunning voor 
centrumbewoners verlaagd naar 4 euro per 
maand. In coronatijd regelden wij dat 't Oude 
Weeshuis open bleef zodat het wijkcentrum 
steeds haar functie heeft kunnen behouden. 
We bleven in contact met de horeca en de 
middenstand om hen op de juiste manier 
te ondersteunen. Ook lanceerden we een 
actieplan om straatintimidatie aan te pakken. 
 
Waarom moeten wij op uw partij 
stemmen? 
De PvdA kiest voor een stad waar jouw stem 
echt telt en waar we inspraak en participatie 
serieus nemen. Wij zetten de schouders 
eronder: vóór en mét inwoners. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
nijmegen.pvda.nl
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Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
Het centrum en de Benedenstad zijn een 
woon-, winkel- en een evenementengebied 
in een. Het CDA heeft oog voor alle mensen. 
Wij willen dat wijkbewoners zich thuis blijven 
voelen. Drukke winkelstraten, rustige achter-
tuinen. Bereikbaar voor bewoners. Evenemen-
ten moeten veel beter verspreid worden over 
de gehele stad om zo het centrum en de Be-
nedenstad te ontzien. Een beschermd groen 
hart door het beschermen van de stadsparken 
zoals het Valkhof en Kronenburgerpark. En 
we willen dat mensen ongeacht hun identiteit 
zich veilig voelen.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
Wij hebben continu aandacht gevraagd voor 
plekken waar gedeald en overlast wordt er-
varen. Voor het strooien in de winter in de 
wijken. We hebben het voortdurend oprek-
ken van winkeltijden een halt toe geroepen. 
Kleine, zelfstandige ondernemers en u als 
wijkbewoners verdienen wat ons betreft rust-
momenten. We zijn trots op onze historische 
kern en maken ons hard voor cultuur. Door 
bijvoorbeeld het initiatief Stolpersteine. We 
hebben het Valkhofmuseum gered van faillis-
sement. Bij de terrassennota hebben we aan-
dacht gevraagd voor de rust in achtertuinen 
en de routeringen van rolstoelen.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
Het CDA neemt bewoners serieus. Wij 
luisteren. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
www.cda.nl/nijmegen 

Anja Adriaans (nummer 8) en lijsttrekker 
Marjolijn Mijling  

Lijsttrekker Michelle van Doorn

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
Door klimaatverandering lijdt een stenige 
omgeving onder steeds hetere zomers, waar-
door mens en dier hittestress krijgen met veel 
negatieve gevolgen. Wij willen centrum en 
Benedenstad leefbaar houden door veel meer 
groen aan te brengen. Zo levert een boom 
gemiddeld evenveel koelte als tien airco’s 
bij elkaar en draagt het ook nog bij aan een 
schoner leefmilieu en de psychische gezond-
heid van de mensen.
We willen de Waalkade groen inrichten en 
er auto’s en bussen weren. Het Valkhofpark 
wordt beschermd tegen schadelijke festi-
valactiviteiten en de oude bomen blijven hun 
natuurlijke levensduurlang staan. Uiteraard 
moeten er geen nieuwe huizen komen op 
Veur-Lent!

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
We hebben er onder andere voor gezorgd dat 
Nijmegen een permanent vuurwerkverbod 
heeft en dat er geen biomassacentrales meer 
bij komen. We hebben succesvol gestreden 
tegen de verdere winkeltijdenverruiming van 
de supermarkten, mede om oneerlijke concur-
rentie met mkb’ers tegen te gaan. Ook heb-
ben we het zwerfafvalprobleem aangekaart en 
gevraagd vaker de prullenbakken te legen.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
Bij ons staat het algemeen belang en de lange 
termijn voorop. Voor een leefbare stad, nu en 
in de toekomst. 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
nijmegen.partijvoordedieren.nl

Lijsttrekker Ben Otten

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 
Bewoners blijven graag in hun vertrouwde 
omgeving wonen. Daarvoor moet een plan 
worden ontwikkeld, samen met de bewoners.
Een wooncomplex voor mensen die meer zorg 
nodig hebben moet passen in dit plan.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
Wij zijn een compleet nieuwe  50PLUS in Nij-
megen. Vandaar onze lijfspreuk 'Kijk niet om 
maar vooruit!' Ons huidige fractielid heeft 
door privé-omstandigheden weinig in het 
voetlicht gestaan, maar daar waar ondersteu-
ning van een voorstel van een andere partij 
zinvol was ondersteund.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De 
ontwikkeling van de laagste inkomens blijft 
steeds meer achter bij de ontwikkeling  van 
de hogere inkomens. In toenemende mate 
worden de lagere inkomens hard aangepakt. 
Daaraan willen wij iets doen. Werkgevers 
stimuleren om ouderen en mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Door 
betere begeleiding en inzicht te bieden in 
regelgeving en mogelijkheden voor financiële 
steun. Wonen: betaalbaar en levensloopbe-
stendig. Veiligheid zichtbaar en merkbaar in 
de leefomgeving. Eenzaamheid bestrijden 
door sociale verbinding. Betaalbare zorg door 
maatwerk en gezondheidsbevordering. 
KORTOM, MET ELKAAR VOOR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIG NIJMEGEN.

Programma: 50pluspartij/nijmegen.nl
Papieren versie via: gdird@outlook.com



15

Lijsttrekker Arjan Bresser

GewoonNijmegen.Nu

Lijsttrekker Paul Eigenhuijsen en Jo Janssen

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
• Een bedelverbod invoeren. Na jarenlange 
discussie hierover moet er nu doorgepakt 
worden. Dus invoeren EN handhaven.
• Er zijn plannen om het V&D pand 36 meter 
hoger te maken. Daarmee komt de hele Grote 
Markt met haar terrassen in de schaduw te 
liggen. GewoonNijmegen.Nu is tegen.
• We willen de groene zak weer gratis maken. 

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode 
voor de bewoners van centrum en 
Benedenstad bereikt?
• De trappen naar de St. Stevenskerk zijn 
vernoemd naar Groadus fan Nimwegen.
• We hebben geprobeerd om een corona-
steunfonds in te richten voor ondernemers 
en om tijdelijk de precario, ozb en 
toeristenbelasting te schrappen om de 
ondernemers meer lucht te geven.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
GewoonNijmegen.Nu is een voortzetting van 
Voor Nijmegen.Nu en Gewoon Nijmegen. 
De bekende GN’ers Jo Janssen, Frank Jasper 
en Els Stouthamer staan uiteraard ook weer 
op de lijst. Allemaal gewone inwoners die 
benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Daarnaast 
staan de binnenstad ondernemers Tim van 
Delft en Maurice Janssen op onze lijst. Oer-
ondernemers die al jaren ondernemen en 
die de klappen van de zweep inmiddels wel 
kennen.
Wij zijn er voor de stad en de Benedenstad, 
wij geven de Nijmegenaar weer een stem.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
gewoonnijmegen.nu

Piratenpartij

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken?
Diversificatie van het winkelbestand 
bevorderen. Meer stadsgroen in de 
binnenstad. Meer inspraak in begroting van 
dit stadsdeel zodat er zelf prioriteiten voor de 
wijkraad gesteld kunnen worden.

Uw partij is nog niet in de raad 
vertegenwoordigd. Wat voegt u toe 
vergeleken met de andere partijen?
Een transparantere overheid. Meer aandacht 
voor andere woonvormen/eigendomsvormen 
van wonen om de woningnood aan te pakken. 
Tijdelijke erfpacht invoeren, verhuiscoach 
voor de doorstroming inzetten, wonen voor 
senioren en jongeren in hun eigen buurt. 
Huurteams en de ‘Wet goed verhuurderschap' 
inzetten.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen?
Omdat wij staan voor een transparante 
overheid. Het belangrijk vinden dat we 
een basisinkomen hebben zonder alle 
bureaucratie en controles. Het belangrijk 
vinden dat de sociale cohesie in de wijken 
verbetert en we elkaar weer meer kunnen 
gaan vertrouwen. We willen besluitvorming 
lokaal laten plaatsvinden. De wijkraden zelf 
laten bepalen waar de prioriteiten liggen in 
de buurt voor de begroting. Kortom, een 
ondersteunende overheid die fungeert op 
basis van vertrouwen in plaats van controle. 
We vinden het belangrijk om de stem van 
iedereen te horen, waarbij we met respect met 
elkaar omgaan. Dat noemen wij inclusiviteit.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: 
nijmegen.piratenpartij.nl

Wat wilt u de komende raadsperiode voor 
de bewoners van centrum en Benedenstad 
bereiken? 

Bij FvD Nijmegen willen wij graag een mooi, 
leefbaar en gezellig centrum en Benedenstad. 
Dit gaan wij bereiken door in te zetten op veel 
openbaar groen, vrijheid voor ondernemers 
en voorzieningen die passen in de esthetiek 
van het centrum en Benedenstad. De burgers 
van het centrum en Benedenstad moeten 
altijd met hun zorgen aan kunnen kloppen bij 
de gemeente. Dat is waar wij voor staan! 

Uw partij is nog niet in de raad 
vertegenwoordigd. Wat voegt u toe 
vergeleken met de andere partijen? 
Als nieuwe partij gaan wij een ander 
geluid verkondigen, niet het geluid van 
grootschaligheid en massa waar veel 
andere partijen voor staan. Een geluid van 
kleinschalige en directe coöperatie met de 
burger is iets wat nu nog mist en is hard 
nodig.

Waarom moeten we op uw partij 
stemmen? 
Een stem voor FvD is een stem voor denken 
aan uzelf en uw buren. De sociale cohesie in 
de wijk willen wij waarborgen en verbeteren 
waar nodig. Een stem voor FvD is een stem 
voor het vertrouwen in uw medemens. En 
vooral een stem voor het normale, het oude 
normaal en niet het ‘nieuwe normaal’ waarin 
mensen worden gediscrimineerd door hun 
medische keuze! 

Meer informatie is te vinden op: 
fvd.nl/nijmegen

Lijsttrekker Berend Koedam
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Lange Hezelstraat

Honger naar cultuur
Langzaamaan komt de maatschappij 
weer uit de lock-down. De horeca is 
weer open en mensen die de ontmoe-
ting in café en restaurant hebben gemist 
kunnen zich weer laven aan spijs en 
drank. 

Ook de cultuursector bloeit weer op. De 
musea zijn open. De organisatoren van 
grote evenementen en voorstellingen in 
theater, schouwburg en langs de oevers 
van Berendonck en op de Goffert grij-
pen hun kans.

Inmiddels weet iedereen wel dat het ver-
velend is als je inkomsten opeens weg-
vallen, maar onderschat wordt ook wel 
eens dat cultuur voor veel mensen gelijk 
staat aan eten en drinken voor de geest, 
zowel voor publiek als voor de makers 
en spelers. Dan zwijgen we nog maar 
over al de mensen achter de schermen: 
de theaterbouwers, het licht en geluid, 
de muzikanten naast de sterren. Cultuur 
is zeker ook niet alleen voor de elite, die 
dit alles kunnen betalen, want carna-
valsfeesten en vierdaagsefeesten vallen 
er zeker ook onder.

Op de site van de Lindenberg en bij 
Bindkracht10 kun je zien dat door deel-
name aan cultuur en kunstactiviteiten 
een stap gezet kan worden naar een 
positieve mind-set, en dat het nu de tijd 
is om cultuur structureel in te zetten bij 
zorg en welzijn. Nijmegen is altijd een 
culturele stad geweest en moet weer 
gaan bruisen. 

Een oproep aan alle Nijmegenaren: 
steun met uw bezoek aan wat voor 
evenement of voorstelling dan ook, 
onze lokale theaters, bioscopen. Ga 
een cursus volgen bij de Lindenberg 
en ontdek uw eigen talenten, stort u 
in het feestgedruis van carnaval en ga 
richting de lente en hopelijk spetterende 
vierdaagsefeesten. Voel dat het gaat 
tintelen en stralen. Vol vertrouwen de 
open samenleving weer tegemoet.

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Hulp voor 55-plussers die naar een kleinere 
woning willen verhuizen
Op 23 december 2022 ondertekenden ge-
meente Nijmegen, woningcorporaties Talis, 
Portaal en Woonwaarts, stichting Sterker en 
provincie Gelderland een samenwerkings-
overeenkomst over de inzet van de verhuis-
coach van provincie Gelderland. Jan Wijnia, 
wethouder Wonen van gemeente Nijmegen: 
'De ambitie van gemeente Nijmegen is om 
een divers woningaanbod te hebben voor 
nieuwe en bestaande bewoners. Zowel in de 
koop- als huursector. Een goede doorstroom 
op de woningmarkt is hiervoor noodzakelijk: 
verhuist een ouder stel naar bijvoorbeeld een 
appartement, dan komt er hopelijk ruimte vrij 
voor een jong gezin dat mogelijk weer ruimte 
vrijmaakt voor een starter.'

Marloes Derksen gaat de rol van verhuiscoach 
invullen in Nijmegen. De verhuiscoach gaat 
voor een periode van minimaal twee jaar aan 
de slag in de regio. Samen met de bewoners 
kijkt de verhuiscoach wat een passend nieuw 
thuis kan worden en wat daarvoor nodig is. 
Meer informatie is te vinden op 
www.gelderland.nl/verhuiscoach 

Vanuit persoonlijk contact (e-mail, telefoon, 
gesprek) gaat de verhuiscoach met 55-plus-
sers in gesprek en helpt hen op weg. Afhan-
kelijk van hun wensen en behoeftes biedt de 
verhuiscoach advies en ondersteuning op 
maat. Zo helpt ze inzichtelijk te maken welke 
huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een 
verhuizing komt kijken. Uiteraard is het besluit 
om te verhuizen aan de 55-plussers zelf. 
Samen kijken ze ook naar de mogelijkheid 
om gebruik te maken van een provinciale ver-
huisvergoeding van 2000 euro voor onkosten, 
zoals een verhuizer, verf en nieuwe gordijnen. 

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding 
zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de 

sociale huur in Gelderland en geldt in principe 
voor verhuizing van een grote huurwoning 
naar een kleinere gelijkvloerse woning. Deze 
ondersteuning wordt gefinancierd door pro-
vincie Gelderland en krijgt vorm in samenwer-
king met woningcorporaties, gemeenten en 
welzijnsorganisaties.

Parkeertarieven
Iedere centrumbewoner met een auto heeft 
wellicht al gemerkt dat de tarieven voor de 
parkeervergunning behoorlijk gedaald zijn 
en een flinke besparing leveren voor een 
huishouden. Auto's van bezoekers kosten een 
kwartje per uur. Bezoekers van het centrum 
betalen in de parkeergarages een flink hoger 
tarief, namelijk 3,10 euro per uur. Daarmee 
worden de tarieven gelijk getrokken met de 
straattarieven in het centrum. Dagkaarten 
voor parkeren blijven hetzelfde kosten. In 
vergelijkbare grote steden blijft Nijmegen een 
aantrekkelijk parkeertarief hanteren om zo het 
centrumbezoek de moeite waard te houden. 
Creatieve bewoners aan de Veemarkt, die 40 
euro betalen voor een gegarandeerde plek, 
verhuren deze nu aan winkeliers en vragen 
voor het lage tarief zelf een vergunning aan 
voor het centrum. Dat verhoogt de parkeer-
druk in die buurt natuurlijk weer en veroor-
zaakt bij omwonenden spanningen die niet 
wenselijk zijn. Zo blijkt ook dat de gemeente 
van goede wil is, maar dat er altijd weer uit-
wassen ontstaan.

Ditjes
en

datjes

  Vergroend Stevenskerkhof



Steenbreek-acties voor bewoners centrum

Samen aan de slag voor 
een groene binnenstad
Mag het stadscentrum van jou wel wat 
groener? Wil je zelf in actie komen, maar 
weet je niet hoe? Het campagneteam 
van Operatie Steenbreek gaat je daarbij 
helpen. Als bewoner van de binnenstad 
kun je het hele jaar meedoen aan allerlei 
activiteiten. Ontdek groene parels of 
versteende ‘hotspots’ tijdens speciale 
wandelingen door de wijk. Of ga samen 
met je buren aan de slag om minstens 
150 geveltuintjes aan te leggen in de 
binnenstad. Stenen eruit, GROEN erin.

Bijdragen
Het groen in het stadscentrum scoort 
nu een matige voldoende. Dat kan en 
moet natuurlijk beter. En daar kunnen 
binnenstadbewoners ook aan bijdra-
gen. Wil je meer vogels en vlinders in 
je straat? Vind je het vooral belangrijk 
dat de binnenstad ’s zomers minder 
heet en na een hoosbui minder nat is? 
Of vind je het gewoon gezelliger, een 
straat met meer groen? Groen draagt op 
heel veel manieren bij aan een leefbare 
en aantrekkelijke binnenstad. Daarom is 
Operatie Steenbreek gevraagd om – met 
bewoners – aan de slag te gaan om de 
binnenstad groener te maken. Dit in het 
kader van Actieplan Binnenstad.

Groene geveltuintjes
Ook al woon je misschien al jaren in 
het centrum, er valt nog genoeg te 
ontdekken. Ga tijdens de Stadssafari 
op zoek naar planten of dieren op de 
meest onverwachte plekken. Of meld 
je aan voor de Wijksafari Hittestress en 
praat mee over koele groene plekken en 
versteende ‘hotspots’ in de binnenstad. 
Centraal staat de actie om minstens 150 
geveltuintjes aan te leggen. Tijdens twee 
speciale doedagen kun je samen met je 
buren aan de slag. Operatie Steenbreek 
en NL Bloeit! zorgen voor materiaal, 
begeleiding en gezelligheid. Wil je op 
de hoogte blijven van de acties, stuur 
dan een mail naar netwerk.steenbreek@
debastei.nl of kijk op de website.

Tekst: Steenbreek   Foto: Gerie Sandmann
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Zorg, hulp of steun in de buurt nodig? 
Vraag hulp!
Sinds 1 januari is er een nieuwe website voor 
Nijmegenaren die hulp, zorg of steun nodig 
hebben: VraaghulpNijmegen.nl wijst u de weg 
naar de juiste organisatie in uw buurt die in 
opdracht van de gemeente ondersteuning 
biedt. Deskundige medewerkers denken met 
u mee bij vragen, zonder dat u daarbij een 
indicatie nodig hebt. Bij maatwerk - dat deel 
wat de medewerkers zelf niet kunnen leveren 
- wordt een zorgaanbieder met expertise in-
gezet. Hulp wordt geboden door buurtteams 
Jeugd en Gezin voor jongeren en ouders van 
kinderen tot 18 jaar. Buurtteams Volwassenen 
zijn er voor volwassenen boven de 18. Voor 
inwoners boven de 65 zijn er ouderenadvi-
seurs. Voor mensen met financiële problemen, 
geldvragen en/of geldzorgen zijn er financiële 
experts. De vertrouwde Stip’s en wmo-consu-
lenten kunt u ook nog steeds bereiken. Voor 
meer specifieke informatie bezoek de website.

Mantelzorgcompliment aanvragen
Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse 
waardering van de gemeente Nijmegen voor 
mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u ge-
zorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt 
een compliment verdient, dan kunt u het 
mantelzorgcompliment aanvragen van 200 
euro via nijmegen.nl (zoek op mantelzorg-
compliment). Aanvragen kan tot 1 juli 2022.

Operatie Steenbreek op het Stevenskerkhof
Op donderdag 27 januari heeft directeur 
Hans Hooijmaijers van De Bastei om 12.15 
uur het Operatie Steenbreek-jaaroverzicht 
2021 aan wethouder Jan Wijnia overhandigd. 
Het jaaroverzicht kunt u digitaal vinden. 
De overhandigingsceremonie heeft plaats-
gevonden op het St. Stevenskerkhof bij de 
vergroeningsactie die omwonenden daar 
onlangs samen met de gemeente Nijmegen 
hebben uitgevoerd. (zie ook www.debastei.
nl/nl/nieuws/2021/mooi-stadspark-bij-de-st-
-stevenskerk). Initiatiefnemer en bewoner Erik 
Dolman was met alle omwonenden aanwezig. 
Het is een schitterend voorbeeld van een 
geslaagde Steenbreek-actie en dus zijn zij te-
recht in het zonnetje gezet ter inspiratie voor 
anderen en als compliment. Inmiddels hebben 
de omwonenden alweer een nieuw plan voor 
het St. Stevenskerkhof aangemeld bij Mijn 
Wijkplan, dat nu in behandeling genomen is. 
Als buurt streven zij naar de aanleg van nog 
twee Stevenskerktuinen aan de westkant van 
de kerk. Een mooie manier om te vieren dat 
de Sint Stevenskerk in 2022 750 jaar bestaat. 
Aan weerszijden van het monument voor de 

burgerslachtoffers op het plein aan de voet 
van de St. Steven willen zij aan de slag. Zowel 
krupen als op blote voeten goan, wordt hier-
door een stuk aangenamer!

Als het initiatief wordt gehonoreerd zal het 
volgende resultaat zichtbaar en merkbaar 
worden:
• Meer groen, meer vlinders, meer insecten, 
meer vogels.
• Minder hittestress, meer koelte in de zomer.
• Grotere opname van hemelwater.
• Verbetering uitstraling voor winkelpubliek 
en bewoners.
• Gezamenlijk tuinonderhoud versterkt de 
buurtcohesie.
• De Stevenskerktuinen trekken meer toeristen 
uit binnen- en buitenland.
• Ook trekt dit meer bezoekers naar de St. 
Stevenskerk. Dit maakt de kerk minder afhan-
kelijk van gemeentehulp.
• Verbetering levenskwaliteit centrumbewo-
ners.
• Het is een levend schilderij dat voortdurend 
door de seizoenen verandert.
• De veranderingen maken dat het aantrekke-
lijk blijft om steeds terug te komen.
• Het geheel is een prairietuin met perennials 
en bloembollen.
• Hittebestendige beplanting voor droge 
zomers: grassen en prairieplanten.
• Het ontwerp past bij de bestaande tuinen.
• Ook deze tuinen zijn onderhoudsvriendelijk.
• De signatuur van de nieuwe tuinen sluit aan 
bij de bestaande tuinen op het plein.

Karen Bertram en Jeannette Baart van Kwa-
liteitstuin pro bono maakten het ontwerp 
van de bestaande tuinen. Voor een nieuw 
ontwerp vragen ze een normaal tarief. Deze 
tuinarchitecten staan in de traditie van The 
Dutch Wave. Buurtbewoners verwijderen de 
straatstenen in oktober 2022. De plantvakken 
worden dan afgewerkt door stratenmakers 
van de gemeente (of door aannemer André 
Wijers). Dan wordt er 30 centimeter zand 
vervangen door 30 centimeter zwarte grond. 
Hierna volgt het uitzetten van het bij het 
Betuws Planten Centrum aangekochte groen 
met de buurtbewoners (onder leiding van 
Kwaliteitstuin). En aansluitend het ingraven 
van planten en bloembollen door buurtbe-
woners en participanten. Voor een éénmalig 
bedrag van minder dan 15.000 euro kan dit 
totale plan worden gerealiseerd. Met al deze 
inzet hebben zij dan de kwaliteit van onze 
stad duurzaam en blijvend verbeterd. Groot 
voordeel is dat de bereikbaarheid voor de 
hulpdiensten gegarandeerd blijft en dat auto’s 
daar kunnen blijven keren. Laten we hopen 
dat het initiatief gesteund en gerealiseerd 
wordt. Hulde aan alle buurtbewoners en Erik 
Dolman plus alle hulptroepen. Het is nu al 
prachtig om er te lopen en het kan alleen 
maar mooier worden.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto's: Gerie Sandmann

  Buurtvergroening
  Erik Dolman en medewerksters Steenbreek
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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 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.

In november 2021 ging het project Cultuur op 
Recept van start. Het is een initiatief van de Linden-
berg Cultuurhuis, Openbare Bibliotheek Gelderland 
Zuid, Sterker Sociaal Werk en Bindkracht10. Het is 
onderdeel van Welzijn op Recept, een project dat 
al langer in Nijmegen bestaat en met Cultuur op 
Recept uitgebreid en versterkt wordt. Het idee is 
dat deelname aan culturele activiteiten bijdraagt 
aan een positieve gezondheid. Het verbeteren van 
de kwaliteit van leven, het versterken van je sociale 
netwerk en het vergroten van je persoonlijke men-
tale veerkracht, daar draait het om bij Welzijn op 
Recept en Cultuur op Recept.

Achtergrond 
Mensen kunnen het lastig hebben in deze tijd. 
Sommigen worstelen misschien met psychosociale 
problematieken, maar ook schulden, armoede of 
eenzaamheid kunnen een zware impact hebben op 
het leven. Het project Welzijn op Recept richt zich 
op deze mensen. Het idee is dat de huisarts of zorg-
verlener ‘welzijn voorschrijft’ in plaats van medicij-
nen. Dit welzijn kan bestaan uit allerlei activiteiten. 

Als een culturele activiteit wordt voorgeschreven, 
komt de deelnemer via de welzijnscoach van 
Bindkracht10 (of via de ouderencoach van Sterker 
Sociaal Werk) terecht bij de cultuurcoaches van de 
Lindenberg Cultuurhuis en Bibliotheek Gelderland 
Zuid.

De Cultuurcoach
Een centrale rol in het project is weggelegd voor de 
cultuurcoaches. Zij zijn verbonden aan de Linden-
berg en aan de Bibliotheek en samen met de deel-
nemer zoeken zij naar activiteiten waar hij of zij zich 
beter bij voelt. Want ‘cultuur is goed voor de ge-
zondheid’. Maar het gaat vooral om plezier hebben, 
andere mensen ontmoeten en jezelf ontwikkelen. En 
door mee te doen met culturele activiteiten worden 
misschien verborgen talenten ontdekt!

De cultuurcoaches zijn uitstekend op de hoogte van 
wat de Lindenberg en de Bibliotheek te bieden heb-
ben. Zo kan de coach verwijzen naar een medewer-
ker in de bieb om te helpen bij het ontwikkelen van 
digitale vaardigheden, of zijn er leesclubs waarin sa-

men een boek gelezen wordt, om er daarna gezellig 
over te praten. En de coach van de Lindenberg gaat 
samen met de deelnemer kijken waar de interes-
ses liggen: misschien bij muziek, zang of dans. 
Iets in richting van beeldende kunst, schilderen en 
beeldhouwen? Of is theater iets voor jou? Er zijn 
mogelijkheden genoeg. Het belangrijkste is dat de 
deelnemer zelf kan kiezen waar de interesses liggen 
en waar hij of zij behoefte aan heeft. En wanneer de 
deelnemer het nog niet weet, helpt de coach. 

Tot slot
Veel mensen zitten met vragen die niet alleen met 
hun lichamelijke gezondheid te maken hebben. 
Stress, depressie, eenzaamheid en andere psy-
chosociale klachten liggen ongemerkt op de loer. 
Vaak is dan de voorgestelde remedie van ‘pillen en 
praten’. ‘Cultuur op Recept’ biedt een alternatief.   

Meer informatie? Neem contact op met welzijns-
coach Maarten Bevers maarten.bevers@bind-
kracht10.nl of cultuurcoaches Paula Walta p.walta@
delindenberg.com en Ellen Alberts ealberts@obgz.
nl.
Cultuur op Recept wordt mogelijk gemaakt door 
genoemde organisaties in samenwerking met het 
Fonds Cultuurparticipatie, het VSB Fonds en de 
Fundatie van de Santheuvel, Sobbe.

Tekst: Jack Fila   Foto's: Marcel Krijgsman

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 !
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Ontmoetingen aan de Waalkade:Ontmoetingen aan de Waalkade: 
‘Een tafel voor…2?

DOOR ANNE DINNISSEN

Ik dacht nog wel dat we samen…
Rutte had er nog zo op gehamerd! Mijn twee-
de spuit zit erin en dolblij stap ik naar buiten: 
al die senioren die ook hun tweede hebben 
gekregen; geweldig, we hebben het gehaald, 
het is ons gelukt! Maar… gebogen hoofden, 
op zoek naar de autosleutel en vooral maken 
dat je hier wegkomt! Waar zijn nou de blije ge-
zichten, de felicitaties? Hé, deed het gebeur-
de er nu al niet meer toe? Dus stapte ik maar 
op mijn, jawel, elektrische fiets, en achter mij 
stond bij de stoplichten een vrouw met onge-
veer dezelfde leeftijd: ‘groen!’, commandeer-
de ze; ik had volgens haar ook op te schieten. 
Waarom deze haast, mensen? Wij mochten 
nog wel het voortouw nemen. Ik zette mijn 
elektrisch opgeladen fiets maar beter uit, voel-
de de wind in mijn haren, de spieren in mijn 
benen en de zon op mijn gezicht: ik mag nog 
verder met mijn leven! Langs de snelweg lag 
een prachtige, aangelegde, dat nou weer wel, 
berm vol met bloeiende klaprozen, margrieten 
en nog veel meer kleuren; dat hadden ze vast 
voor mij gedaan…. als voorschotje, want over 
een week is het pas echt feest en mag ik al mijn 
dierbaren weer gewoon omarmen. Happy new 
life, everybody!

Wie doet er mee?
De meisjes, nou meisjes… jongvolwassenen 
hadden vandaag zichzelf een opdracht gege-
ven: ‘We zijn er al vroeg, trekken onze boks-
handschoenen aan en zetten de muziek op 
1000 decibel. Is gezellig, voor de omwonenden 
ook…’

Hoor hoe de wind waait… en huiver
Voor de wind stond het al lang vast, maar ik 
temde hem in mijn hoofd, toen ik naar de 
Waalkade vertrok. Zonder enige vorm van 
waarschuwing viel hij me keer op keer aan, dus 
keerde ik huiswaarts. Maar dat kon toch niet de 
bedoeling zijn, want ja, ik laat me toch niet … 
Ondanks al mijn pogingen de pingpongballe-
tjes een andere richting op te sturen, wisten ze 
niet hoe snel ze af moesten buigen om terug 
naar huis te geraken. De wind kende geen en-
kel mededogen, zelfs niet voor deze lichtvoeti-
ge schepseltjes…

Over moed
Een jong gezin kwam aanrijden op de fiets. ‘Ik 
wil u graag uitdagen’, riep de jonge vader mij 
spontaan al van een afstand toe. De moeder 
laadde haar kinderen uit aan de andere kant 

van het sportveld. De gretigheid waarmee hij 
de bal wilde raken, zette me op scherp. Hij ver-
telde over zijn verhuizingen van de eilanden, 
naar Groningen, naar de kop van Noord-Hol-
land en toen… ja, toch maar terug naar de ge-
boortegrond van zijn vrouw. Werk verliest het 
van familie en vrienden, maar ook een jaren 
30 woning in een gezellige stad van een ruime 
eengezinswoning in de polder. Hij jongleerde 
zowel met zijn lijf als met de bal en ondertus-
sen vernam ik dat hij vandaag jarig was. Geen 
groot feest in deze tijden, maar met een kleine 
familie kon het toch ook gezellig zijn en het 
fietsplan en de speeltuin waren er een onder-
deel van. De vaccinatie lieten zij voor wat het 
was, want het immuunsysteem, wist hij zeker, 
kon extra versterkt worden door gewoon ge-
zond te leven, maar de grootouders en fami-
lieleden die in de gezondheidszorg werkten 
maakten natuurlijk andere afwegingen. Het 
leek zo klaar als een klontje en wat een ge-
ruststellende gedachte ook als je zo op jezelf 
kon vertrouwen. De volgende keer speel ik 
met zijn vrouw, spraken we af. Terwijl ik mijn 
tas inpakte, verloor de op mij overgebrachte 
jeugdige overmoed het langzaamaan van mijn 
gedachten … ‘ik weet dat ik ook best gezond 
leef, maar ja... misschien kiest HET virus ons 
en heeft het héle andere plannen in petto… je 
weet het niet…’ Ik hoop dat ik ze snel weer zie.

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

Foto: Gerie Sandmann
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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 Mariken nemen we en-
kele van de geschreven portretten uit 
zijn boek op, besteden wij aandacht aan 
een aantal levensgeschiedenissen van 
Joodse Nijmegenaren en Joden die in 
Nijmegen ondergedoken waren of wil-
den onderduiken en het slachtoffer wer-
den van het nazibewind. Dit keer staat 
de familie Kalf centraal.

Joodse oorlogsslachtoffers

De Bossche 
familie Kalf

Vader Lion, moeder Rachel, zoon Alfred 
Jacques en dochter Ida Bernardina Kalf

Voordat Marinus Verstappen in 1943 werd 
benoemd bij de politie in Nijmegen, was hij 
werkzaam bij de gemeentepolitie in Den 
Bosch, waar hij belast was met de naleving 
van de Vreemdelingenwet en het traceren van 
politieke delinquenten. In Den Bosch leerde 
hij H.W. Baayens-van Haren, dochter van een 
caféhouder kennen, die naar Nijmegen was 
verhuisd. Daar werd het contact met Verstap-
pen hernieuwd. Bij een van hun ontmoetingen, 
waarschijnlijk in het voorjaar van 1943, ver-
telde Verstappen dat er maar weinig te doen 
was bij de zogeheten Politieke Dienst van de 
politie waar hij het hoofd van was. Baayens 
zei dat ze in Den Bosch een familie kende die 
een onderduikadres zocht. Het ging om de fa-
milie Kalf: vader Lion (1897), zijn vrouw Ra-
chel Kalf-de Wilde (1900) en de kinderen Alf-
red Jacques (1929) en Ida Bernardina (1927). 
Het gezin woonde aan de Hekellaan in Den 
Bosch. Verstappen adviseerde haar de familie 
naar Nijmegen te lokken om daar onder te dui-
ken: ‘Dan had hij ook nog wat te doen.’
Mevrouw Baayens had de heer Kalf ontmoet 
toen zij haar broer bezocht die in een zieken-
huis in de Brabantse hoofdstad lag. Kalf lag 
bij haar broer, die bij de S.S. diende, op de 
kamer. 
Kalf besefte dat hij bij ontslag uit het zieken-
huis het risico liep om met zijn gezin naar 
Vught of Westerbork overgebracht te worden 
en ging met Baayens in gesprek over de moge-
lijkheid om bij haar in Nijmegen onder te dui-

ken. Zij verklaarde bereid te zijn om Kalf en 
zijn gezin in huis op te nemen tegen betaling 
van 250 gulden per maand: ‘Ik doe het speci-
aal om de kinderen te redden.’ 
Kalf had inmiddels zijn procuratiehouder om 
1000 gulden gevraagd. Deze wist ook dat 
Kalf gouden sieraden mee zou nemen bij zijn 
onderduik om: ‘Indien de nood aan de man 
kwam, deze voor meer nuttige dingen te kun-
nen ruilen.’ Hij raadde Kalf af bij Baayens on-
der te duiken, omdat de familie in Den Bosch 
geen goede naam had. Kalf besloot tóch op het 
aanbod van Baayens in te gaan. Deze stelde 
Verstappen op de hoogte van haar plannen en 
samen zetten ze een val voor de familie Kalf 
op. Afgesproken werd dat Baayens de fami-
lie op 9 april (1943) omstreeks 23 uur met de 
trein naar Nijmegen zou laten aankomen. Wie-
be, De Ruiter en Verstappen zouden dan op en 
rond het station persoonsbewijzen controleren. 
Baayens zou met de familie Kalf richting haar 
woning lopen. Alles liep volgens plan. Behal-
ve de familie Kalf werd ook Baayens ‘ter wille 
van de camouflage’ aangehouden om de arres-
tatie geloofwaardig te maken. 
De familie Kalf werd op 10 april door De Rui-
ter en Jonker naar Westerbork overgebracht 
om van daaruit op 27 april 1943 op transport 
gesteld te worden naar Sobibor om daar direct 
na aankomst vermoord te worden.

Baayens
Baayens kreeg als dank voor de bewezen dien-
sten een koffer met kleren van de familie Kalf: 
een damesjurk, pyjama, handdoek, sokken, 
een stuk zeep en damesverband. Tijdens een 
van hun volgende ontmoetingen zou Baayens 
tegen Verstappen gezegd hebben dat het toch 
wel erg was wat er met de Joden gebeurde. 
‘Wil je eens een Jodenhuis zien, dan weet je 
meteen wat voor vuilakken het zijn’, repliceer-
de deze. Hij nam haar mee naar een huis op de 
hoek Houtstraat-Stikke Hezelstraat, waar een 
Joodse familie had gewoond. Volgens Baay-
ens zou ze daar geslachtsgemeenschap met 
Verstappen hebben gehad. Dat zou zich, zo zei 
Baayens na de oorlog, nog twee keer herhalen 
waarbij het haar opviel dat: ‘Verstappen niet 
zo zwaar geschapen was als haar voormalige 
echtgenoot.’ 
Zo’n twee maanden voor het verraad van de 
familie Kalf had de man van Baayens op 20 
februari thuis ruzie met zijn zwager en zijn 
vrouw. Hij verweet haar hun kinderen te ver-
waarlozen door met Duitse soldaten om te 
gaan en liet zich beledigend uit over Duitsers, 
de Weermacht en hij beledigde zijn zwager 
omdat hij bij de S.S. diende. Nog dezelfde dag 

werd Baayens gearresteerd door Wanders en 
De Ruiter en direct overgebracht naar de SD 
in Arnhem, waar hij op 26 februari werd ver-
hoord door de SD in het bijzijn van zijn vrouw 
die ‘er alles aan deed om mij veroordeeld te 
krijgen.’
Baayens werd op 6 maart 1943 overgebracht 
naar Vught en na enige maanden vrijgelaten 
om vervolgens weer op 1 oktober gearres-
teerd te worden. Hij zou betrokken zijn bij de 
moordaanslag op de SD’ er met de schuilnaam 
Ederveen op 24 september 1943. Die was ge-
infiltreerd in de verzetsgroep Poelen.
Zijn, toen nog, vrouw, had intussen veel gele-
genheid om met Duitse militairen af te spre-
ken, met wie ze veelvuldig seks had. Baayens 
onderhield een (sexuele) relatie met Verstap-
pen, had een buitenechtelijk kind en een keer 
abortus laten plegen, nadat ze in verwachting 
was geraakt door een buitenechtelijke relatie, 
en had twee keer in een ziekenhuis gelegen om 
zich te laten behandelen aan geslachtsziekte. 
Op 23 maart 1946 werd de echtscheiding tus-
sen Baayens en zijn vrouw uitgesproken. 
Zij werd op 27 november 1948 door de Bij-
zondere Raad van Cassatie veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van tien jaar. Haar eerdere 
veroordeling tot een gevangenisstraf van zes 
jaar en zes maanden werd door de Raad van 
Cassatie te laag bevonden ‘gelet op het buiten-
gewoon laaghartige van het door haar misdre-
vene.’

Tekst: Frank Eliëns   Foto: collectie J. Sonheim



Wandel de hartjesroute in de 
binnenstad van Nijmegen

In het weekend van 5 en 6 maart opent de hartjeswandelroute 
in het centrum van Nijmegen. Deze wandelroute, van ongeveer 
twee kilometer lang, brengt wandelaars naar negen verschillende 
plekken in de stad waar projecten van Hartje Nijmegen nog 
uitgevoerd worden of al uitgevoerd zijn. Bij elke stop is te lezen 
welk project(en) daar uitgevoerd worden en op welke manier deze 
bijdragen aan het nog bruisender, groener én schoner maken van 
onze binnenstad. 

Zo ontdekken wandelaars bijvoorbeeld wat Hartje Nijmegen doet 
om leegstand van winkels te beperken en op welke plekken in de 
stad meer spel en cultuur komt. De route is speciaal voor bewoners, 
bezoekers en ondernemers in de Nijmeegse binnenstad en blijft 
geopend tot 27 maart. 

Loop samen met wethouder Monique Esselbrugge
Het is mogelijk om de hartjesroute samen te lopen met wethouder 
Monique Esselbrugge. Zij nodigt Nijmegenaren van harte uit om 
gezamenlijk te lopen en vertelt onderweg over de totstandkoming 
van de verschillende projecten. De wandelingen met Monique 
Esselbrugge zijn in kleine groepjes, waarbij geïnteresseerden zich 
kunnen aanmelden voor een tijdsslot (vol = vol). Kijk voor de 
wandelroutekaart, kortingscoupons voor wat lekkers onderweg en 
meer informatie op nijmegen.nl/hartjenijmegen of volg de socials van 
@hartje_nijmegen. 

Over Hartje Nijmegen
Hartje Nijmegen is de verzamelnaam van alle projecten die vallen 
onder Actieplan Binnenstad. De gemeente Nijmegen heeft samen met 
inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan 
opgesteld. In dit plan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat 
de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen 
én te ondernemen. Aan sommige acties wordt nog hard gewerkt, 
andere acties zijn al gereed. Alle acties worden uitgevoerd sámen met 
de stad.

Tekst en foto: gemeente Nijmegen
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Hartjes in de binnenstad

Rondom het centrum: oud ontmoet nieuw!

  Vitaliteit 
Nauwelijks een jaar geleden was de titel van mijn column piëteit. 
Voor alle ontberingen die we als Nijmegenaren moesten door-
staan. Alle geboden en verboden meegewogen. Dat had invloed 
op ons, ook in Nijmegen centrum. De horecasector, altijd gezellig 
en prominent aanwezig, lag tijdelijk stil en er resteerde veel on-
dernemers niet anders dan te renoveren, middeleeuwse muren 
plamuren, stoelen stapelen, wonden likken, uithuilen en wat later 
weer verder gaan. Koffie to go werd een ‘vernieuwd’ woord. 
Aangeslagen maar dapper op weg naar de zomer. Piëteit ook 
voor talloze shoppers die bleven komen met mondkapjes en op 
anderhalve meter van elkaar. Geheel tegen onze natuur, maar 
toch. De meeste tegenwind draait weer de andere kant op echter 
en ‘meewaren’ maakte plaats voor vechtlust richting toekomst. 
Die onzichtbare vijand kon immers andermaal terugkomen. 
Medisch specialisten en deskundigen van het Radboud Zieken-
huis zouden nationale roem verwerven in talloze talkshows en 
nieuwsrubrieken. Want intelligent zijn we met zijn allen, maar 
ook mens, en dat is tevens een mogelijke valkuil bij het nemen 
van bestuurlijke maatregelen samen met medische adviseurs en 
andere deskundigen.

Als ik even wil ontsnappen aan alle geruis in de stad stap ik naar 
de Waalkade. Daar zie je alles veranderen vanuit het centrum, 
aan de Westelijke kant. We gaan hoogbouw andermaal een kans 
geven langs de Weurtseweg staduitwaarts. Twintig etages is de 
normaalste zaak van de wereld en nog langs de rivier ook! 
Uitbreiding vindt noordwaarts plaats en inbreiding zoals zo vaak 
binnen Nijmegen zelf, zoals de Hessenberg enige jaren terug en 
de stationsomgeving de komende jaren. 

Het wordt Boedapest aan de Waal. Nijmegen-Centrum blijft ech-
ter altijd Nijmegen-Centrum. Gelukkig maar!

De volgende maand vindt er een Stadspeiling plaats onder 7000 
Nijmegenaren. Dit gaat over de inrichting van de Spiegelwaal- 
omgeving. Die krijgt dan een stedelijke of landelijke inrichting of 
een tussenvorm ervan, aan de noordkant van de rivier.
Een stad aan de twee kanten van de rivier. Dit als symbool van 
de identiteit van Nijmegen en de hervonden vitaliteit van deze 
prachtige stad. 

Zie YouTube: Tubeview..14/de bewegende rivier/de Waalbrug 
van oud naar nieuw

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur
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Nieuws van Activiteitencommissie Benedenstad (ACB)

 Stadstuin

Repair Café Nijmegen Centrum 
in ’t Oude Weeshuis
Helaas zijn we vanwege de lockdown weer 
niet in de gelegenheid geweest een Repair 
Café te organiseren. De eerstvolgende staat 
gepland op vrijdag 4 maart en vervolgens elke 
eerste vrijdag van de maand (van 11.00 tot 
14.00 uur). 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. Het Repair Café vindt 
plaats in wijkcentrum ’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 een 
e-mail naar info@stichtingbenedenstadnijme-
gen.nl)

Elke dinsdag: Soepie-doen 
Vanaf nu is iedereen weer van harte welkom. 
We zijn blij dat we onze ‘oude’ soepklan-

ten weer kunnen verwelkomen, en we nodi-
gen iedereen uit die ook eens graag kennis 
maakt met Soepie-doen om langs te komen 
en aan te schuiven. Wij zijn elke dinsdag vanaf 
12.00 uur in ’t Oude Weeshuis. De eigen bij-
drage is 1 euro per persoon. Reserveren is niet 
nodig. Wél volgen we de regelgeving omtrent 
corona!  Wil je graag meekoken? Laat het ons 
weten. Hulp is altijd welkom.

Stadstuin: een 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. 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... Meld je dan in het buurthuis, 
overdag geopend óf bij Stip Centrum dat op 
dinsdag van 9.30 tot 12.00 en woensdag van 
14.00 tot 16.30 in ’t Oude Weeshuis inloop-
spreekuur heeft.

De Buurttafel
Voor 6 euro krijgt u een afwisselend driegan-
genmenu voorgeschoteld. Het kookteam, 
bestaande uit Bep, Herman en Andy, pro-
beert elke keer iets verrassends op tafel te 
zetten. Waar mogelijk wordt ook rekening 
gehouden met speciale dieetwensen. Nelly en 
Eric verwelkomen de gasten en serveren het 
eten. Ook introduceren zij nieuwe deelne-
mers zodat het ijs snel gebroken is. De sfeer 
is gezellig en gemoedelijk en nieuwkomers 
worden direct bij de groep betrokken. Na het 
eten schenken Bep en Andy een kopje koffie 

 De afwerking van de maquettte
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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 weer samen actief

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

2-2-2022:  wat een heerlijke dag was dat! Na de 
lockdownperiode was het weer de eerste keer dat 
we met de hele club ouderen op woensdagmor-
gen bij elkaar konden komen in wijkcentrum ’t 
Oude Weeshuis. Gelukkig hebben we niemand 
verloren door corona. Wel zijn twee trouwe leden 
van het eerste uur (tijdelijk) opgenomen in het 
zorghotel. Gelukkig gaat het naar omstandighe-
den goed met beiden, en we hopen ze dan ook 
spoedig weer in ons midden te mogen hebben.

Het was die 2e februari ook echt een ochtend vol ge-
zelligheid en vrolijkheid. Er werd heel wat afgekletst 
en gelachen. Leuke bijkomstigheid was dat onderge-
tekende die dag haar 65e verjaardag vierde, waar-
door er ook nog eens uit volle borst gezongen werd. 
Iedereen was vooral blij elkaar weer in levende lijve 
te zien en bij te kletsen. De koffie met gebak ging er 
ook goed in en de ochtend vloog voorbij.

We hopen dat het nu afgelopen is met lockdowns 
en we weer onze agenda vol kunnen plannen met 
leuke activiteiten. Wat we op korte termijn zeker 
gaan doen is: bingo, een algemene kennisquiz, ge-
zelschapsspelletjes en iets maken met voorjaars-
bloemen. Daarnaast hopen we ook weer uitstapjes 

2 februari 2022

te kunnen maken.
Eind februari stond een bezoek aan het Brabants 
Museum met de Museum-plusbus op de agenda. 
Helaas is dit al enige weken geleden geannuleerd 
vanwege corona. Hopelijk kunnen we dit jaar alsnog 
een uitstapje naar Den Bosch maken (al was het maar 
voor de overheerlijke Bossche bollen).
Ook een film in de bioscoop van Lux of Vue hadden 
we op de planning staan. Dit gaan we zeker de ko-
mende weken alsnog proberen te reserveren. Kort-
om: we hebben ideeën genoeg om de groep oude-
ren een leuke ochtend te bezorgen.

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

NL doet
Ook in 2022 doen we mee met de landelijke actie 
van het Oranjefonds, NL doet. Dit keer gaan we een 
heerlijke high tea verzorgen voor de ouderen. We 
doen dit op vrijdag 11 maart 2022 in wijkcentrum ‘t 
Oude Weeshuis. Buiten de sponsoring van het Oran-
jefonds hebben we ook een groep vrijwilligers van 
Holland Casino Nijmegen, die ons gaan helpen en 
allerlei heerlijkheden voor ons gaan maken en aan-
bieden die dag.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer2 februari 2022

of thee als afsluiting van de gezellige avond. 
Meestal rond een uur of half acht gaat een-
ieder weer huiswaarts. 

De buurttafel is iedere donderdag. Wil je 
ook gezellig aanschuiven? Bel dan met 
de buurttafel: 06 53 16 90 95. We zoeken 
wel versterking. Kun je koken en wil je 
ons komen helpen? Bel dan even met de 
Buurttafel.

Bingo onder leiding van Huub
Elke laatste woensdagmiddag van de 
maand is er een gezellige bingomiddag in ’t 
Oude Weeshuis. Dit alles onder leiding van 
Huub van Gastel. 

Biljarten voor wie wil
In het wijkcentrum staan twee biljarts. 
Dagelijks kan daar gebruik van worden 
gemaakt. Loop gerust naar binnen en speel 
mee.

Maquettehuis van de Benedenstad
Achter in de stadstuin staat het Maquette-
huis met de prachtige, twaalf meter lange 
maquette van de Benedenstad zoals die 
eruitzag in 1932. Het gebouw is neergezet 
door Jo Jansen en zijn broer Jack, geholpen 
door vrijwilligers uit de buurt. Er waren nog 
wat punten die qua afwerking wat aandacht 
verdienden. Aan de binnenzijde moest nog 
het nodige gekit en geschilderd worden. 
Ook ontbrak nog een mooie verlichting die 
de maquette nog mooier doet uitkomen 
dan hij al is. De Variabele uit Nijmegen 
heeft deze klus ter hand genomen. Tijdens 
de ‘Variabele doet’-dagen, op 3 en 4 febru-
ari, hebben de medewerkers van dit bedrijf 
deze werkzaamheden – geheel belangeloos 
– uitgevoerd.

Het resultaat is grandioos. Heel veel dank 
aan de uitvoerder, Nol Rijken, die de organi-
satie van dit project op zich heeft genomen 
en de klus heeft geklaard met zijn mensen. 
We gaan nog even verder met het onder-
houd aan de maquette zelf. Zodra alles op 
orde is organiseren we een officiële ope-
ning, en is de maquette weer te bezichtigen.

Meer informatie:
Wijkcentrum ’t Oude Weeshuis: 
(024) 323 35 23.
Stichting Benedenstad Nijmegen, Els 
Stouthamer: 06 18 47 36 89.

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

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

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

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur

Stem

Kies 14, 15, 16 maart 

Sociaal.
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De afgelopen jaren heeft Mariken met re-
gelmaat verslag gedaan van de activiteiten 
van wijKring Centrum. Zo hebben we kunnen 
lezen hoe de wijKringers afgelopen septem-
ber, tijdens de Nationale Burendag, de tuin 
van wijkcentrum ’t Oude Weeshuis winterklaar 
gemaakt hebben. Ook hebben we kennis-
gemaakt met enkele leden van deze actieve 
bewonersgroep en met Annet, de trouwe 
vrijwilligster. Maar we hebben Lieke van de 
Braak nog niet leren kennen, de drijvende 
kracht achter wijKring Nijmegen. Tijdens ons 
gesprek is ook wijKringer Yngwie aanwezig. 
Hij kent Lieke al een aantal jaren dus aan hem 
de eerste vraag: wat vindt hij van Lieke?

YNGWIE: ‘Ik vind Lieke een spontane, gezelli-
ge vrouw. Ze is een gedreven persoon en doet 
dingen met passie. Ze staat altijd klaar voor 
andere mensen. Een heel gezellig persoon.’

LIEKE: ‘Dat vind ik nou leuk om te horen. 
Want over mij hebben we het niet zoveel. Ik 
ben natuurlijk de professional bij de wijKring 
maar ik zoek toch altijd de gelijkwaardigheid 
op. Dan heb je pas verbinding met de deelne-
mers. Gewoon normaal.’ 

YNGWIE: ‘Een bepaalde vorm van profes-
sionaliteit kan deelnemers juist afschrikken. 
Openheid werkt veel uitnodigender om de 
wijKring te leren kennen.’

LIEKE: ‘Vanuit de SPH-opleiding (Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening) werd de relatie 
tussen professional en cliënt heel sterk 
gestuurd door de begrippen ‘afstand’ en ‘na-
bijheid’. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. 
Nu gaat het veel meer over inclusie en erbij 
horen. Veel meer gewoon contact. Mensen 
komen bij de wijKring om leuke en gezellige 
dingen te doen. Je mag er gewoon zijn. Maar 
als je een probleem hebt, kun je dat natuurlijk 
delen met andere wijKringers. Die acceptatie 
moet groeien.’

Lieke vervolgt: ‘Mijn professionaliteit zie je 
natuurlijk wel aan de methodieken die we 
gebruiken. Zoals een toekomstplan, bijvoor-
beeld. Of de mensen die wij kunnen uitnodi-
gen uit ons professioneel netwerk.’

Tijdens de coronacrisis was er veel onduide-
lijkheid omtrent de vaccinaties. Lieke nodigde 
toen een deskundige van de GGD uit om 
hierover uitleg te komen geven.

JACK: ‘Wat voor opleidingen heb jij gedaan?’ 

LIEKE: ‘Na de middelbare school ben ik eerst 
grafische vormgeving gaan studeren. Dat 
vond en vind ik heel leuk. Maar toen ik tijdens 
mijn stage er achter kwam dat ik in m’n werk 
hele dagen achter de computer moest zitten, 
ben ik toch iets anders gaan doen. Iets met 

mensen en dat werd SPH aan de HAN hier in 
Nijmegen.’

JACK: ‘Hoe ben je in contact gekomen met de 
wijKringen?’

LIEKE: ‘Tijdens mijn stage voor Pluryn leerde 
ik de methodiek van wijKring kennen. WijKrin-
gen komen oorspronkelijk uit Engeland, waar 
ze keyrings heten. Het is daar ontstaan toen 
de buurtzorg stopte en wijkbewoners die 
zorg zelf ter hand namen. Hier in Nederland 
is het concept doorontwikkeld. Het idee is dat 
wijkbewoners met de hulp van professionals 
elkaar leren helpen bij alledaagse dingen. 
Maar ook met elkaar leuke dingen doen.’ 

WijKringen in Nijmegen worden niet door 
Pluryn alleen gerealiseerd. Ook de gemeen-
te Nijmegen, de woningcorporaties Talis en 
Portaal en Bindkracht10 doen mee. Vooral de 
relatie met het welzijnswerk is belangrijk. Op 
die manier weten de wijKringen wat in de wijk 
leeft en op welke zorgvragen zij in kunnen 
spelen.

JACK: ‘Hoe zie jij jouw toekomst?’

LIEKE: ‘In de wijKring zijn we echt samen en ik 
zie mensen groeien. In een wereld waar alles 
te vinden is, waar je op alles kunt ‘googlen’, 
vind ik het stellen van vragen heel belangrijk. 
Dat kan op een echte, persoonlijke en veilige 
manier binnen de wijKring. Daar wil ik een rol 
in spelen en iets voor andere mensen beteke-
nen.’

Tot slot
De wijKringers willen van betekenis zijn voor 
de wijk. Daarom staan ze open voor allerlei 
initiatieven die er georganiseerd worden en 
willen daarin een actieve rol spelen. Weet u 
misschien iets voor hen? Voor méér informa-
tie kunt u contact opnemen met Lieke van de 
Braak, lbraak@pluryn.nl of Maarten Bevers 
Maarten.Bevers@Bindkracht10.nl.

Tekst: Jack Fila   Foto: Lieke van de Braak

‘Iets met mensen’
Lieke van de Braak, projectleider wijKringen Nijmegen

  Yngwie en Lieke



“Doe maar gewoon Nijmegen”
In maart 2022 zijn er weer Gemeente-
raadsverkiezingen.
GewoonNijmegen.Nu is een lokale partij zonder 
binding met landelijke partijen. Daardoor kunnen 
we beter opkomen voor lokale belangen. Dat 
hebben we de afgelopen 4 jaar dan ook gedaan 
en met uw steun zullen wij dit de komende pe-
riode blijven doen. Iedere week hebben we een 
openbare fractievergadering in een wijkcentrum. 
Deze vergaderingen worden goed bezocht en de 
inbreng van de aanwezigen gebruiken we voor 
onze input in de raad.

Lokaal betrokken en in de wijk aanwezig, 
dat is wat we graag zijn.
De kandidaten op onze lijst zijn dan ook stuk 
voor stuk betrokken mensen uit de diverse wij-
ken.

In het centrum zijn voor GewoonNijmegen.Nu  
(een voortzetting van VoorNijmegen.Nu en Ge-
woon Nijmegen) de bekende GN’ers Jo Janssen, 
Frank Jasper en Els Stouthamer onze kandidaten 

op de lijst. Allemaal gewone inwoners die benaderbaar 
en aanspreekbaar zijn. Daarnaast staan de binnenstad 
ondernemers Tim van Delft en Maurice Janssen op 
onze lijst. Oer-ondernemers die al jaren ondernemen 
en die de klappen van de zweep inmiddels wel ken-
nen.

Wij zijn er voor de stad en de benedenstad, wij geven 
de Nijmegenaar weer een stem.

Elke 3e woensdag in maart en september willen 
we een referendumdag. 

Meer voorrang voor huidige bewoners: starters 
uit Nijmegen willen in Nijmegen blijven wonen. 
Hier gaan wij ons voor inspannen.

SSH& meer ruimte geven om studentenwonin-
gen te bouwen zodat verdere verkamering kan 
worden teruggedrongen.

Waar staan we voor? Onder ander dit:

Echte Burgerparticipatie: inwoners moeten be-
trokken worden bij gemeentelijke plannen.

Schoonhouden van wijken en behoud van de 
wijkvegers.

De afvalzak wordt gratis.

Terugkeer van de wijkmanagers als centraal 
aanspreekpunt.

Totale transparantie bij het verstrekken van 
subsidies.

Het zichtbaar maken en behouden van de lokale 
cultuurhistorie.

Een bedelverbod invoeren. Na jarenlange dis-
cussie hierover moet er nu doorgepakt worden. 
Dus invoeren én handhaven.

Er zijn plannen om het V&D pand 36 meter 
hoger te maken. Daarmee komt de hele Gro-
te Markt met haar terrassen in de schaduw te 
liggen. GewoonNijmegen.Nu is tegen.

Stem 16 maart 

2022!

Dit is slecht een greep uit ons verkiezingsprogram-
ma. Een programma dat is gebaseerd op nadenken 
met gezond verstand en vanuit het perspectief van 
de Nijmegenaren. Luisteren naar je inwoners, ze echt 
laten meedoen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. 
Doe maar gewoon. GewoonNijmegen.Nu

Paul Eigenhuijsen & Jo Janssen van GewoonNijmegen.Nu
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Veel sociale en culturele instellingen, zoals theaters, bioscopen en sportvereni-
gingen, moesten de afgelopen twee corona-jaren hun deuren sluiten. Mogelijk-
heden om iets actiefs en gezelligs te doen met andere mensen waren beperkt. 
Hoewel de Nijmeegse vereniging voor het ontmoeten van nieuwe mensen, de 
Waalstappers, ook niet aan deze inperkingen ontkwam, lukte het de organisatie 
toch om veel activiteiten door te laten gaan, ook ‘fysiek’. Of er werden digita-
le alternatieven georganiseerd. En de animo om hieraan mee te doen, bleek 
groot. Vooral de buitenactiviteiten, zoals korte en lange wandeltochten, waren 
populair.

Waalstappers werd een kleine vier jaar geleden opgericht met het idee nieuwe 
mensen te ontmoeten tijdens zelf georganiseerde activiteiten. De organisatie is 
er voor jong (25+) en oud, maar omdat veel Waalstappers tussen 20 en 40 jaar 
ook graag leeftijdgenoten willen ontmoeten, kwam Nimma Connect erbij.

Activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, kunst en cultuur
De leden van de Waalstappers organiseren van alles op het gebied van actief 
en sportief, ontspanning en creativiteit, kunst en cultuur. Daarnaast zijn er acti-
viteiten waar de leden elkaar informeel kunnen ontmoeten, zoals een kennis-
makingswandeling of een online quiz. In het kader op deze pagina vind je een 
selectie van wat er allemaal gebeurt. En er gebeurt veel!
Het leuke en speciale van de Waalstappers is dat de activiteiten door de leden 
zelf worden georganiseerd. Het is een vereniging voor en door de leden en 
ieder idee is welkom. Via de agenda op www.waalstappers.nl worden alle 
activiteiten gedeeld, zodat leden zich eenvoudig kunnen aanmelden. Ben je niet 
zo handig op de computer? Geen punt. De Commissie Website biedt met alle 
plezier een helpende hand.

Nog even dit
Bij het ter perse gaan van deze Mariken telt Waalstappers 235 leden. En on-
danks corona blijft het ledenaantal groeien, of moeten we zeggen: dankzij coro-
na? Silvia van Es, secretaris van de Waalstappers, mailt mij: ‘Vooral de veerkracht 
binnen de Waalstappers vind ik opvallend. Al vanaf het begin van de pandemie 
bleek hoe flexibel en creatief de leden telkens reageerden en hoe doortastend 
ze te werk gingen zodra een lockdown iets werd versoepeld.’
De kosten van het lidmaatschap zijn te overzien. Het eerste halfjaar betaalt een 
aspirant-Waalstapper niets en daarna slechts 24 euro per jaar. Mensen met een 
klein budget kunnen gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente 
Nijmegen.

NAGEKOMEN: Waalstappers zoekt nog een actieveling die de zaterdag-wan-
delgroep wil begeleiden. Meld je aan via onderstaande website!

Informatie en een overzicht van de activiteiten: www.waalstappers.nl.

Een greep uit de activiteiten van de Waalstappers:

• Iedere vrijdagochtend start tegenover hotel ‘t Spijker, Rijksstraatweg 191 in 
Beek-Ubbergen, de Vrijdagmorgenwandeling. De routes wisselen en halver-
wege ploffen we ergens neer voor iets lekkers (op eigen kosten).

• Regelmatig zijn er kennismakingsbijeenkomsten, niet alleen voor nieuwe 
leden, maar ook voor Waalstappers die zin hebben in nieuwe ontmoetingen.

• Op de Ontmoetdagen wordt vanuit centrum Nijmegen een wandelroute 
uitgezet over het stadseiland en de Spiegelwaal. Aan het slot gaan we gezel-
lig iets drinken.

• Samen naar een museum, restaurant of film? Hopelijk kan dit de komende 
tijd weer vaker.

• Breien is niet zo suf als je denk, breien is hip! Daarom ’s zondagsmiddags 
bij The Lobby aan het Faberplein Breien met een borrel. Zin om gezellig 
samen te haken, breien, borduren, of dit te leren? Je bent van harte welkom!

• En dan zijn er de spelletjesavonden bij leden thuis. De deelnemers spreken 
af bij wie, waar en wanneer, en nemen eigen hapjes, drankjes en spelletjes 
mee.

Activiteiten van Nimma Connect (Waalstappers tot 40 jaar)

• Elke week lopen we een rondje hard. De afstand is circa 6 kilometer, erva-
ring is een must.

• Ook wekelijks: Frisse neus met friet, verzamelen bij frietwinkel Oer in 
centrum Nijmegen (naast Bakker Bart), voor een lekker frietje en een korte 
wandeling.

Zet in je agenda: 12 juni 2022 bestaan de Waalstappers vier jaar. Reden voor 
een feestje!

Tekst: Jack Fila   Bron: www.waalstappers.nl

  Silvia van Es (l), secretaris, en Karin Rheiter, voorzitter

BIJ DE WAALSTAPPERS ONTMOET

 JE NIEUWE MENSEN
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Kunst in het Kruispunt
Orde handhaven
In dit nummer weer een tekening van Unico. 
We hebben eerder werk van hem laten zien. 
Unico (artiestennaam) is, zoals te zien, een 
begaafd tekenaar. Tekeningen, schilderijen, 
stripverhalen, allemaal getekend met een 
vaardige hand, een goed observatievermogen 
én een boodschap. Bij Unico niet 'l’art pour 
l’art', ofwel: kunst omwille van de kunst. Unico 
heeft iets te vertellen. Zoals, overigens, alle 
bezoekers van Het Kruispunt. Maar de een is 
daar wat explicieter in dan de ander. 

Op deze tekening gaat het over een interes-
sant dilemma. Bureau Toezicht en Handhaving 
heeft als taak de orde te handhaven. Dat is 
duidelijk. We hebben afspraken over wat mag 
en wat niet mag. Maar soms heb je van die 
situaties, waarin je moet handhaven maar het 
stuit toch een beetje tegen je borst. Je jaagt 
iemand weg, want alcohol op publieke plaat-
sen, dat mag niet, stadsverbod. Maar waar 
moet die persoon dan heen? Laten liggen kan 

niet, wegjagen is ook geen oplossing. Unico 
stelt zelf de gewetensvraag: wat zou Bureau 
Toezicht en Handhaving hier anders kunnen 
doen? Een antwoord staat er niet bij. Mis-
schien is er geen antwoord. Unico spreekt ook 

Elke dag nieuwe buren. Een beetje opge-
sloten in je eigen huis. Een beetje opgeslo-
ten in je eigen hoofd. Dat is opgroeien aan 
boord van een binnenvaartschip. 

Een schrijvende schipperszoon is Frank 
Antonie. Een droogmatroos. Al een tijdje 
woonachtig op de wal. Nu is hij door het Bin-
nenvaartmuseum Nijmegen uitgenodigd een 
permanente bijdrage aan een tentoonstelling 
aldaar te leveren. Om het een en ander te ver-
tellen over zijn varende familiegeschiedenis. 
Met name komt er aandacht voor Frankie-A, 
het schip van zijn ouders, een Dortmunder. 
Een goed getimede uitnodiging. Want mo-
menteel werkt Frank Antonie aan zijn derde 
rock & rollbundel Roerdroomdonderland. En 
laat die nou net toevallig als onderwerp zijn 
jeugd op de binnenwateren hebben. Waar de 
liefde voor muziek bij hem en zijn broer met 
de paplepel werd ingegoten. Door de gelui-
den van scheepsmotor en schroef, het Roer-
droomdonderland. Waar door hun moeder de 
volumeknop van een kleine Nordmende-radio 

geen oordeel uit. Wat is uw eerste gedachte 
bij dit dilemma?
Meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl.

Tekst: Hans Garritsen   Tekening: Unico

Een leven in beweging: kroniek van een schippersfamilie

werd opengedraaid zodra de Beatles daarop 
waren te horen.

Het binnenvaartmuseum ligt gehuisvest op 
schip de Jos Vranken in de Nijmeegse Waal-
haven. Daar waar ook het Katholiek Sociaal 
Cultureel Centrum is ondergebracht. Het 
museum is stevig aan het uitbreiden. Op het 
voltooiende werk van de timmerman wordt 
gewacht. Eerst alleen nog gefaciliteerd in het 
voorondergedeelte van het schip, een oude 
raderstoomboot, wordt daar nu een groot bo-
vendek bijgetrokken. Een verdubbeling van 
de capaciteit. Dus laat er weldra sprake van 
een museum van formaat zijn. 

In die nieuwe ruimte verzorgt ook de aalmoe-
zenier van het KSCC, Bernard van Welzenes, 
wekelijks zijn videopodcast voor zijn geloofs-
gemeente. Daar zal de historie van schippers 
Jaqueline van Alphen-Kerkhoff en haar man 
Frank sr. worden tentoongesteld. Permanent. 
In tekst en beeld. Een relaas dat strekt van de 
bouw van de Frankie-A begin jaren zestig, tot 
de verkoop van de Dortmunder in 1975. Met 
alle verhalen die zich in een nipte vijftien jaar 
aan boord hebben afgespeeld. Een geschiede-
nis die wereldse gebeurtenissen met de kleine 
werkelijkheid verbindt. 
Momenteel zijn de werkzaamheden aan de 
nieuwe tentoonstellingsruimte in volle gang. 
Hou voor de datum van heropening van het 
museum de (sociale) media in de gaten. 

Bezoekadres: Waalhaven 1K, Nijmegen, 
www.binnenvaartmuseumnijmegen.nl,
Facebook: @binnenvaartmuseumnijmegen, 
Telefoon: (024) 377 75 75. 

Tekst en foto: Binnenvaartmuseum
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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?

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.

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

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

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!



Een trots, 
vrij en veilig
Centrum en

Benedenstad

www.stadspartijnijmegen.nl

advertentie
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