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Op 15 april verscheen het boek De He-
zelstraat in Verhalen, een bundeling van 
zestien artikelen die eerder in Mariken 
verschenen. Elders in dit nummer staat het 
zeventiende. Schrijver is Ed Nieuwenhuis, 
stadsgids bij Gilde Nijmegen. Waar komt 
zijn interesse in deze straat vandaan?

‘Toen ik drie jaar was, kwam ik maandelijks 
in de Hezelstraat’, vertelt Ed. ‘Oma Nieuwen-
huis woonde op nummer 79. Dat was in het 
rauwe gedeelte van de straat, waar veel cafés 
waren.’ Er waren veel winkels voor de eerste 
levensbehoeften: vijf slagers, vijf groente-
boeren en vijf bakkers. Winkels gericht op 
dagjesmensen waren er nog niet.

Uit beeld
Toen Ed ouder werd verdween de Hezelstraat 
uit beeld. ‘Plekken waar je uit kon gaan, wa-
ren elders in de stad’, zegt hij. Veel panden 
in de Benedenstad waren onbewoonbaar 
verklaard. De meeste zijn gesloopt. ‘Alleen 
het Besiendershuis en de brouwerij waren 
er nog. De rest was leeg. Het was één grote 
zandvlakte. Ik heb 65 oude foto’s van de He-
zelstraat en Benedenstad gevonden. Het was 
vervallen, gevaarlijk, niet te doen. Als die 
oude panden er nu nog waren, zouden ze die 
dan opgeknapt hebben, zoals in Zutphen en 
Deventer is gebeurd?’, vraagt hij zich af. Be-
gin jaren 80, toen de Benedenstad herbouwd 
is, kon dat niet meer: alles was al weg. Er 
kwamen zeshonderd nieuwe woningen, die 
van meet af aan erg populair waren. 
De Hezelstraat werd voetgangersgebied. De 
meeste slagers, groenteboeren en bakkers ver-
dwenen. Er kwamen winkels voor in de plaats 
die kleding en andere duurzame goederen 
verkochten. De straat werd steeds fraaier. 

Stadsgids
Ed was inmiddels met pensioen. Hij volgde 
een molenaarsopleiding, maar koos voor iets 
anders: hij werd stadsgids. Zo kwam hij weer 
terug in de Hezelstraat. De gemeente wilde 
die straat populairder maken voor toeristen. 
Er verscheen een boekje. Er kwamen etalage-
verhaaltjes tot stand die je op je mobiel kunt 
beluisteren. Eds belangstelling was gewekt: 

Ed Nieuwenhuis over de Hezelstraat
‘Het zijn verhalen die ik in de schoot geworpen heb gekregen’

‘Je kunt van kelder naar kelder komen en zo 
bij de Stevenstoren uitkomen, werd gezegd. 
Door de eeuwenoude kelders. Dat is niet 
gelukt. Het heeft nooit gekund. Hier en daar 
wel. Maar niet via de kelders naar de toren.’

De Wit
Ed leerde mensen uit de Hezelstraat kennen: 
‘Henny de Wit leefde nog. Hij had spannende 
en mooie verhalen over de straat, de winkel 
en het huis.’ Ed wilde meer weten en riep 
mensen via de Gelderlander op zich te mel-
den met verhalen uit de Hezelstraat. Hij nam 
contact op met Mariken. Sinds begin 2019 
staan de verhalen in dit blad. 

Janssen
Dit jaar bestaat Gilde Nijmegen 35 jaar. Ter 
gelegenheid hiervan zijn de eerste zestien 
verhalen uit de Hezelstraat in boekvorm ver-
schenen. ‘Het zijn voor een deel verhalen van 
mensen die er niet meer zijn’, vervolgt Ed. 
‘Het boek is opgedragen aan Henk Janssen. 
Na de oorlog is hij de stad ontvlucht naar 
Malden. Hij is nooit meer terug geweest. Ik 
heb hem verschillende keren bezocht. Hij 
belde elke dag. Met de taxi is hij uiteinde-
lijk toch naar Nijmegen gekomen. We zijn 
langs alle plekken uit zijn verleden geweest. 
Er is een heel bijzondere band met die man 
ontstaan. Dit was het laatste wat hij in zijn 

Ed Nieuwenhuis in de Lange Hezelstraat
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leven wilde doen, zei hij: het verwerken van 
de oorlog.’ Henk is inmiddels overleden. Zijn 
verhaal staat in Mariken nummer 1 van 2021, 
te vinden op www.marikenmagazine.nl.

Burgers
Ook heel bijzonder vindt Ed het verhaal 
van Harry en Corry Burgers, verschenen in 
nummer 1 van 2022: ‘In november 2018 
heb ik met Harry gesproken. Kort daarna 
ging hij dood. Ik zag af van publicatie. Op 1 
november 2021 stond zijn vrouw Corry Bur-
gers-Polman in de Gelderlander. Ik heb met-
een contact met haar opgenomen. We hebben 
twee uur zitten praten. Het verhaal werd 
onder meer een eerbetoon voor verzetsstrijder 
Wiardi Beckman. Vlakbij de Batavierenweg 
is een herdenkingsbank voor hem. Corry en 
ik zijn daar wezen kijken. Een week na het 
bezoek aan de bank is ze overleden.’

Menco
Heel bijzonder is het verhaal van José Ver-
hoeven en de familie Menco. In nummer 3 
van 2021 stond de geschiedenis van de fami-
lies Wijers en Keijser. José is de kleindochter 
van opa en oma Wijers. Ze was in het bezit 
van spullen die de Joodse familie Menco in 
de oorlog aan haar oma en opa in bewaring 
had gegeven. Dankzij de publicatie in Ma-
riken kwam José in contact met kleinzoon 
Philip Menco. 76 jaar na de oorlog heeft José 
de spullen terug kunnen geven. De familie 
Menco wordt herdacht met vier Stolpersteine 
(zie elders in dit nummer).

Weijers
In nummer 2 van 2021 staat het verhaal van 
Thijs Weijers. ‘Thijs wil nog een keer terug 
naar het pand op nummer 90’, vertelt Ed. ‘We 
hadden contact, maar na een maand is hij 
overleden. Hij heeft een videoboodschap in-
gesproken. Twee maal vijftien minuten. Zijn 
twee zusjes en een vriendje kwamen om bij 
het bombardement. Dat was zijn jeugd. Van 
het pand in de Hezelstraat waren daarna altijd 
de luiken dicht. In 1952 overlijdt moeder 
Johanna en een jaar later zet vader Coen een 
punt achter zijn leven.’

‘Het zijn vier verhalen die ik in de schoot ge-
worpen heb gekregen’, besluit Ed. 
Zijn boek De Hezelstraat in Verhalen is ver-
krijgbaar bij Dekker v.d. Vegt en Roelants in 
Nijmegen en Bruna in Wijchen.

Tekst: René van Berlo  Foto: Gerie Sandmann

Voorjaar
'Leef alsof het je laatste dag is' schalt er uit 
de speakers bovenop een steiger, waarop 
flink geklust wordt aan een gevel. Het is 
een zonovergoten dag en dat al weken in 
notabene maart. De terrassen zitten vol, 
alsmede de parken en elk stukje straat in 
het centrum waar een bankje staat of een 
sprankje zonneschijn verschijnt. Covid lijkt 
voorbij. Alles en iedereen wil het vergeten 
en dompelt zich onder aan gezellig elkaar 
ontmoeten met een hapje en een drankje. 
Dat is ook de bedoeling geweest van Ma-
riken. Als alles weer kan, help de horeca 
er dan weer bovenop en de cultuur en de 
winkelier. 

Maar er doemt een nieuw gevaar op 
ergens achter de horizon op nog geen 
1500 kilometer afstand. Als je dit spranke-
lende voorjaar ziet met allemaal mensen, 
die trachten de twee jaar covid-perikelen 
achter zich te laten, dan kun je je bijna niet 
voorstellen dat er miljoenen mensen zijn 
die nu alle zekerheden achter zich hebben 
moeten laten. Hun huis, hun bezittingen, 
hun familie en huisdieren. Ze weten niet of 
ze die ooit nog terug zullen zien. 

Wij zitten hier weer in onze comfortzone. 
Toch kun je nu zien dat de afgelopen twee 
jaar zich bij veel mensen een metamorfose 
heeft voltrokken. Want door deze crisis 
hebben ook hier mensen zekerheden 
moeten loslaten en zijn er veel zaken die 
vanzelfsprekend waren weggevallen. Een 
bewustwording van alles wat je normaal 
gesproken voor lief neemt. Daarom is 
er een enorme bereidheid tot hulp aan 
de vluchtende Oekraïners bij de gehele 
bevolking. 

Anderzijds worden we wel ongemerkt een 
volgende crisis ingerommeld met grote 
klappen voor de lagere en de midden-
inkomens ten gevolg. Schaarste van som-
mige levensmiddelen, geldontwaarding, 
stuiterende energieprijzen, onbetaalbare 
benzine, prijsstijging van essentiële levens-
behoeften en onbetaalbare of niet lever-
bare zaken om de broodnodige huizen te 
bouwen. 

Het is goed voor te stellen dat er mensen 
onder ons zijn, die het niet meer zien zitten 
en zaken niet meer kunnen relativeren. 
Grote angst voor oorlog, klimaatverande-
ring en toenemende wereldproblematiek 
maken zich meester van het brein van veel 
jonge mensen, die nog moeten starten met 
hun leven en al vele valse starts hebben 
meegemaakt. Mariken wil iedereen een 
hart onder de riem steken die het vermo-
gen heeft om onze medeburgers, die het 
zwaar hebben te helpen, al is het alleen 
maar met een luisterend oor. 

Op 24 maart is er een wijksafari geweest 
met alle hulpverlenende instanties en facili-
terende organen voor rust en ontspanning. 
Het was een indrukwekkende hoeveelheid 
mensen. Je moet elkaar echter wel weten 
te vinden. Vraag en aanbod moeten elkaar 
vinden, maar je moet zelf ook op zoek. We 
zijn een samenleving en het vangnet is 
groter dan wij denken.

Laten we putten uit de overlevingsdrang 
van onze buren over onze landsgrenzen. 
Eerlijk delen geeft een fijn gevoel en 
samen er voor gaan nog meer. Mariken 
wenst u een fijn en intens warmvoelend 
voorjaar.

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

De Koningstraat op zaterdag 27 maart 2022

http://www.marikenmagazine.nl
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (17)

Pijkestraat, Henk van ’t Hull

Ed Nieuwenhuis (rechts) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1   Foto 2   Foto 3 

De Lange Hezelstraat. Een straat met een schatrijke ge-
schiedenis. Zo luidt de ondertitel van het door Gilde Nij-
megen uitgegeven boek De Hezelstraat in verhalen dat in 
april 2022 uitkwam. Een bundeling van de eerste zestien 
verhalen die in Mariken zijn verschenen, opgetekend uit 
de monden van bewoners van de straat, bewoners van 
vóór, tijdens en na de oorlog. De geschiedenis van de 
mensen, van de gebouwen, van de straat. De bereidwil-
ligheid van eenieder was groot, de ontdekkingen opzien-
barend, het enthousiasme stimulerend. Als u de straat of 
directe omgeving kent van vroeger, laat het ons weten. 
We nemen graag contact met u op (06 43 79 51 51). 

Dit keer: Nijmegenaar Henk van 't Hull vanuit Zakopcie 
(Slowakije)

Henk van t Hull, geboren in het Wil-
helminaziekenhuis en begonnen in de 
Pijkestraat, heeft in aardig wat wijken 
in Nijmegen gewoond. Hij komt tot 
veertien adressen, maar vult de lijst 
later aan met nog twee adressen. Nu 
is hij neergestreken in het Slowaakse 
Zakopcie.

‘Een Nimwegenoar en NEC’er ien den freemde’
Voor me liggen tig mailtjes, volgeschreven 
met (jeugd-) herinneringen aan Nijmegen. Af-
komstig vanuit het verre Zakopcie. Of zoals 
Nijmegenaar Henk van 't Hull het zelf om-
schrijft: ‘Een Nimwegenoar en NEC'er ien 
den freemde.’ Want Henk komt sinds 1991 in 
Zakopcie (betekent Achterberg) in Slowakije, 
waar hij in 2012 is gaan wonen met zijn vrouw 
Anka. Via de Gelderlander en zijn vrienden-
kring in Nijmegen is Henk in juli 2020 onze 

oproep ter ore gekomen. En dat was niet tegen 
dovemans-oren. Ontelbare mails met tiental-
len feitjes komen dagelijks binnen. 
In het voorjaar van 2021 schrijft Henk in een 
mail: 'Ed, ik ben de regie helemaal kwijt met 
foto’s, sorry. Als ik teveel mails stuur, blok-
keer het een en ander.' In een andere mail: 'Het 
is natuurlijk een waterval aan herinneringen, 
filter het maar naar jouw goeddunken.'
Dat heb ik dan ook gedaan en vervolgens 
gewacht tot Henk in levende lijve in zijn ge-
boortestad op bezoek was. In september 2021 
was het zover. Op zaterdag 8 september 2021 
spraken we af in het Kronenburgpark (foto 4). 
Henk: 'Het Kronenburgpark, de plek waar ik 
74 jaar geleden verwekt werd.' 

Via Polen naar Slowakije
In stamkroeg Hertog Jan in Wintersoord 
kwam Henk in 1985 in contact met studenten 
die ski-reizen organiseerden met studenten 
van een hotelschool in Krakau in Polen. De 
vraag aan Henk was of hij er ook voor voelde 
mee naar Polen te gaan.
Henk: 'Daar had ik eigenlijk weinig zin in. Een 
decadente sport vond ik dat skiën. Hoop ge-
show. Maar goed, zij regelden alles: visa, het 
geld, busonderneming Winnemuller.' 
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  Foto 4. Henk in het Kronenburgerpark

  Foto 5. Pijkestraat 7, inwonen bij opa

Foto 6. Onder het meel rookte bakker Wijers 
hier een sigaretjeHij vervolgt met enige afschuw: 'Staan we vier 

uur bij de grens stil. De hele bus wordt uitge-
kamd. Vreselijke betonplaten-autoweg en ten-
slotte Zakopane, het Davos van het Oostblok. 
Wat een decadentie. Volvo’s met zes deuren. 
Sigaren en dollars uitwisselen. Koetsiers die je 
voor weinig geld met paard en koets door de 
stad reden. Niks voor mij.' 
Het jaar daarop besloten Henk en zijn vrienden 
naar buurland Slowakije te gaan. Dat beviel 
Henk beter. Meer structuur, goede wegen en 
bewegwijzering na de val van de Muur (1989). 
Ook de huizenprijs stemde hem vrolijk. Waar 
hij eigenlijk een huisje in Frankrijk had willen 
kopen, werd het een huisje in Slowakije. 
Henk: 'Dat had ook alles te maken met het feit 
dat ik mijn vriendin Anka daar heb ontmoet. 
Wij zijn gaan zoeken naar een huisje in de ber-
gen en dat is gelukt in het Tatra gebergte. We 
wonen er nog steeds, in Zakopcie, een klein 
dorpje bij het drie-landenpunt Tsjechië-Po-
len-Slowakije.' 

In Nijmegen woonde Henk op dat moment op 
de Klokkenberg. Hier nam hij een jaar verlof 
op om in Slowakije de vier seizoenen mee te 
kunnen maken. 

In Slowakije kreeg Henk met zijn twintig jaar 
jongere Anka een dochter, die hij in Nijme-
gen aangaf: 'Als je al aangifte gaat doen van 
een kind dat nog geboren moet worden, in dit 
geval in Nijmegen, krijgt het de Nederlandse 
nationaliteit. Dus mijn dochter in Slowakije 
heeft nu een dubbele nationaliteit.' 

Pijkestraat 7
De ouders van Henk trokken in 1947 vanwege 
de hoge woningnood in bij zijn opa en oma in 
de Pijkestraat nummer 7 (foto 5). Henk: 'Wij 
waren protestant. Ik was jaloers op de katho-
lieke vriendjes, want die gingen naar Don Bos-
co in de Korte Brouwersstraat. Daar konden ze 
biljarten. Ik ging naar de zondagsschool in het 
Oude Weeshuis van de dames Rijkers. De pro-
testante gemeente was niet zo groot.' 
Het gezin van 't Hull was in het Hezelstraat-
kwartier een uitzondering vanwege hun pro-

testante achtergrond. Henk ging op de Klok-
kenberg naar de lagere school, terwijl zijn 
vriendjes de katholieke school aan de Stiel-
tjestraat of de voormalige St Jozefschool be-
zochten. 

Als protestante jongen kwam Henk dus veel 
in aanraking met het katholieke geloof. Als 
de katholieke Maria-omdracht door de Hezel-
straat kwam bijvoorbeeld. 
'Bij zo’n Maria-omdracht raakte ik onder de 
indruk van de stoet en het dragen van Jezus 
aan het kruis. Van de mensen die knielden en 
gebeden prevelden en een kruis maakten. Met 
vriendjes ging ik ook wel eens stiekem mee 
naar een heilige mis in de Carmelkerk op de 
Doddendaal. Zo’n mis met rinkelbellen en 
wierook.' 
'Protestanten werden in de straat anders be-
handeld', vervolgt Henk. 'Solliciteren bij bij-
voorbeeld de Gelderlander had geen zin. Daar 
werkten alleen katholieken. Als kind kreeg je 
"vuile protestant" naar je hoofd geslingerd. Ik 
had het geluk dat ik rood haar had… Als rood-
harige had je toch iets dat angst inboezemde. 
Bij het voetballen was het vaak: "Houd die 
rooie in de gaten." Of denk aan Maria Gijs-
sels. Die durfde niet door de Pijkestraat, om-
dat ik daar woonde. Nu is ze getrouwd met een 
vriend van mij.'

Kattenkwaad
Henk was veel op straat te vinden bij zijn 
vriendjes. Vriendjes uit de Lange Hezelstraat, 
Bottelstraat, Hessenberg. Zij voetbalden en 
speelden op straat, op een veldje achter de 
Kruittoren, het Kronenburgerpark en in de 
kuil van de gasfabriek. 
Henk: 'Dat was geweldig spelen daar. In mijn 
jeugd bestond de fabriek niet meer, maar de 
kuil was er nog wel. In die kuil lagen bun-
kers. We gingen daar nog wel eens op "ont-
dekkingsreis" en kwamen dan ook in schuil-
kelders met dikke deuren en britsen waarop 
gerust kon worden.' 
Henk vervolgt enthousiast: 'We speelden ook 
in de Novumhallen. Daar was de veemarkt en 
kwamen de boeren met hun biggetjes en kip-
pen. We speelden dan krijgertje, dwars door 
al die rieten manden met kippetjes en bigge-
tjes heen. En dat ging natuurlijk wel eens fout, 
waardoor boze boeren ons dreigend met hun 
stok achterna zaten.' 
Voorbeelden van het kattenkwaad dat uitge-
haald werd, heeft Henk genoeg: 'Als de men-
sen van het GAK binnen waren, lieten wij alle 
banden leeglopen. Dan kregen we de politie 
achter ons aan in zo’n zwart-wit Kevertje, naar 
het oude Rondeel. Daar konden ze niet verder. 
Maar die "rooie" hadden ze natuurlijk weer 
gezien. Dan stond de soepneus, de parkwach-
ter, weer bij mijn ouders voor de deur. Je 
mocht niks in dat park, dus gingen wij daar 
op zondagmorgen, als iedereen in de kerk zat, 
toch voetballen.' 
Over bakker Wijers van de Lange Hezelstraat 
41a (zie de Hezelstraat in verhalen nummer 
12) niets dan goeds uit de mond van Henk:  
'Bakker Wijers maakte de allerlekkerste ei-
erkoeken van de hele straat. Er zaten veel 
bakkers in de straat, maar Wijers bakte de 
eierkoeken heel lekker met een bruin randje. 
Dat knapperde. Voor 5 cent kon je zo’n koek 
kopen. Heerlijk, maar je moest ze niet ruiken. 
Zuur. En dan stond hij aan de achterkant wel 
eens buiten om een sigaretje te roken, hele-
maal wit vanwege het meel' (foto 6). 
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Foto's 7. De Noorderkerktrappen vóór het 
bombardement. Woonhuis van opa rechts van 
de trappen (linkerfoto) en bovenaan links                         

Foto 8. Jodenberg nummer 2 (in ovaal). Hier 
zat de kraakwacht

Foto's 10. De leeskasten met het laatste 
nieuws

En over slager de Bilt in Klein Bethlehem: 
'Een van de goedkoopste slagerijen in de 
straat. Als we hier aan het spelen waren, ke-
ken we naar binnen. Dan zagen we dat hij 
met een injectienaald water in het vlees spoot. 
Wij dachten altijd dat het desinfecterend was, 
maar dat was niet zo.' 
Staande voor het vroegere gebouw van de 
Gelderlander: 'Als we naar de Ooij waren ge-
weest en daar kikkers gevan-
gen hadden, dan gooiden we 
die hier bij de Gelderlander 
in die mooie gele brieven-
bus. Aan de overkant wacht-
ten we dan tot de secretares-
se de post uit die brievenbus 
kwam halen. Je kunt je voor-
stellen dat ze zich rot schrok 
en dan hadden wij weer ons 
pleziertje.'

Pijkestraat 9
Omdat het in de Pijkestraat 
nummer7 erg krap was, 
verhuisde het gezin al snel 
(1949) naar de Barneveld-
sebeekstraat in het Water-
kwartier. Naar de korrelbe-
tonwoningen. Woningen die 
waren gebouwd van het puin 
van het bombardement. Het 
waren duplexwoningen, dus 
met een halletje met daarin 
een deur naar boven en een 
deur naar de begane grond. 
Erg gehorig omdat er tussen 
de resten steen te weinig ce-
ment zat.
Eenmaal weg uit de stad, 
bleef de onderstad erg trek-
ken. Met name de vader van 
Henk wilde terug. 'Mijn va-
der wilde terug naar de St 

Stevenstoren. Hij wilde de toren zien en ho-
ren.' Daar kwam bij dat de opa van Henk klok-
kenluider in de St Stevenstoren was geweest.   
Hier bewaarde Henks vader goede herinnerin-
gen aan. Dus keerde het gezin van 't Hull in 
1957 terug naar de Pijkestraat, nu op nummer 
9. 
De opa en oma van Henk woonden in 1932 
aan de Noorderkerktrappen (foto's 7). 
Henk: 'Opa lustte wel een borreltje. Soms was 
hij daardoor niet in staat om de klokken te 
luiden. Mijn vader of zijn zussen namen dan 
die taak over. Dat betekende voor hen spelen, 

spelen en met het touw mee 
omhoog getrokken worden. 
Mijn vader, Wim van 't Hull, 
heeft ooit nog zijn initialen 
op de binnenkant van een 
sleutelkastje gekerfd. Ik heb 
het gezien.' 

Kraakwacht 
Vanwege een dreigende 
huurdersbelasting op de Pij-
kestraat vertrok het gezin 
in 1968 naar Malvert. Twee 
jaar na deze verhuizing 
overleed de vader van Henk 
op oudjaarsdag. Vervolgens 
kwam het gezin terecht in 
het huisje van Henks oma, 
aan de Eerste Oude Hese-
laan. 
Vanuit hier trouwde Henk en 
werd kraakwacht in het pand 
van de Gelderlander, dat da-
teert uit 1870. Een pand dat 
op de nominatie stond ge-
sloopt te worden en werd 
beheerd door woonwinkel 
Oosterbaan.
'We woonden daar als stel, 
zonder kinderen en huurden 
het van Oosterbaan, die het 
op zijn beurt weer huurde 
van de Gelderlander. Onze 
"voordeur" kwam uit op de 

Jodenberg (foto 8).
Toen er een einde kwam aan onze onder-ver-
huurovereenkomst in het gebouw van de Gel-
derlander hebben we wat spulletjes "veilig 
gesteld".'
In Slowakije liggen daarom nog diverse sou-
venirs uit het voormalige Gelderlander-pand. 
Het ijzeren raamwerk met de Hermeskop bij-
voorbeeld en ook koperen deurknoppen en 
trapspijlen uit het pand zijn nu in Slowakije te 
vinden (foto 9). 
'Het ijzeren raamwerk heb ik laten zandstra-
len en glansverzinken. Willem Alfrink heeft er 
nog op aangedrongen om het terug te plaatsen 
bij eventuele restauratie.' 
Henk: 'Gelukkig zijn de panden overeind ge-
bleven en werd de Gelderlander een schitte-
rende plek gegund op de noordelijke kop van 
de Oude Haven.'

Stottergevel
Vanaf 1897 had de Gelderlander op de Hes-
senberg haar kantoren en drukkerijen. Bijna 
honderd jaar. In 1992 verhuisde het bedrijf 
naar de Waalhaven. Wat restte in de Lange 
Hezelstraat waren de leeskasten, waar de men-
sen zich verzamelden om het laatste nieuws te 
kunnen lezen (foto’s 10). Na het vertrek van 

  Foto 11. De stottergevel
Foto 9. Souvenir uit het 
Gelderlanderpand, nu in Slowakije



Spiegels van 
de vrijheid 
Het ergste waar ik bang voor was 
gebeurde met mij. Dit jaar verhuisde ik 
van de ene oorlog naar de andere. Weer 
zag ik hoe dierbaren, die in een vreed-
zaam land leefden en een beschaafde 
toekomst nastreefden, door de agressie 
van oorlog werden getroffen. Wat dertig 
jaar geleden mijn geboortestad Kabul 
overkwam, teistert nu Charkov, de stad 
waar ik ooit de wereld én de liefde van 
de wereld heb leren kennen. 

Dertig jaar geleden ervoeren inwoners 
van Kabul wat nu kinderen, vrouwen en 
mannen in de Oekraïense steden erva-
ren. Mijn zus, die toen wekenlang met 
haar kinderen in de kelder van hun flat-
gebouw aan de Kabul-rivier doorbracht, 
vertelde mij wat de beelden uit Oekraïne 
met haar doen. Ze hoort nu weer de 
mortieren van misdadige mudjahedin 
die hun huis raakten. Hier, in het vrije 
Nederland waar zij en haar kinderen 
een veilig leven vonden, worden zij nog 
steeds achtervolgd door de narigheden 
van toen. Haar jongste dochter, die nu 
een stoere vrouw en zorgprofessional 
is, raakt altijd weer in paniek wanneer 
de vuurwerklustigen met oud en nieuw 
tekeer gaan. Zouden deze liefhebbers 
van vreugdevuur zich kunnen verplaat-
sen in de beleving van bevende burgers 
van Aleppo, Mosul, Kabul, Sana of 
Marioepol? 

Onze studievriendin Larisa, die Char-
kov ontvluchtte, woont nu bij ons in huis. 
Toen zij haar hoofd leeg wilde maken, 
zijn we naar de Overasseltse en Ha-
tertse Vennen gegaan en was zij onder 
de indruk van de rust en de prachtige, 
vogelrijke natuur. Haar betraande ogen 
weerspiegelden echter de ervaringen 
van de koude oorlogskelders van Char-
kov. De gebeurtenissen van de afgelo-
pen weken zouden ons op zijn minst aan 
het denken moeten zetten. 

Hoe vanzelfsprekend is de vrijheid die 
wij hier hebben eigenlijk? 

Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom
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Foto 12. Op deze muur van de lommerd in de 
Pijkestraat schilderde Henk ooit een doel

Foto's 13. Met witkalk de voorliefde voor NEC 
gekalkt

Foto 14. Na NEC-Willem II vertrekt Henk weer 
naar Slowakije

de krant naar het Waalfront, verloederde de 
hoek met leeskasten en stottergevel snel. Toen 
de nieuwbouw op deze plek gerealiseerd was, 
keerde de stottergevel terug.
Stottergevel dankt zijn naam aan de manier 
waarop de woorden de Gelderlander viermaal 
in gouden letters zijn gegraveerd (foto 11). 
Een herinnering die symbool staat voor de 
plaats die de krant altijd in de onderstad heeft 
ingenomen. Een ontwerp van de Amsterdamse 
typograaf Dick Dooijes. 

Henk heeft de tijd nog gekend dat het nieuws 
dagelijks in de vitrines werd opgehangen:  
'Vanuit het raam boven in de Pijkestraat kon 
ik met een verrekijker het laatste nieuws lezen 
dat bij de Gelderlander werd opgehangen in 
de vitrines. Ik keek naar de uitslag van de Tour 
de France, naar de uitslag van NEC. Dan kon 
het gebeuren dat daar Bennie Werts van NEC 
op een Berini M21 kwam aangereden en ging 
staan lezen.'

‘NEC’er ien den freemde’
Henk was (en is nog steeds) een fanatieke 
NEC-supporter. Als voetballertje van aanvan-
kelijk Nijmeegse Boys en later NEC droeg hij 
dat maar al te graag uit in de vorm van graf-
fiti-kunst. Aan de overkant van de Pijkestraat 

was de lommerd en de muur daar koos Henk 
uit om zijn liefde voor NEC kenbaar te maken.
Op die muur hadden Henk en zijn vriendjes de 
lijnen van een doel geschilderd (foto 12). 
In dat doel stond de keeper en twee vriendjes 
meujen (pingelden) tegen elkaar om te scoren. 
In het doel was met witkalk gekalkt: NEC is 
onze club (foto’s 13). 
Deze actie haalde zelfs het Vrije Volk: ‘Dat 
tijdens verkiezingen de witkwast gehanteerd 
werd, was tot daar aan toe, maar dat nu ook 
voetbalsupporters dat deden, dat was een 
schande.’

Tijdens zijn weekje Nijmegen in september is 
Henk er niet rouwig om dat zijn goede vriend, 
die hij al veertig jaar kent, ziek is. Het geeft 
Henk de gelegenheid om op zondagmiddag 
19 september 2021 zijn cluppie NEC tijdens 
NEC-Willem II (0-0) te bezoeken (foto 14). 

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Henk van t Hull', Regionaal Archief Nijmegen en 
Ed Nieuwenhuis

Qader Shafiq
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Kronenburgerpark

Bijna altijd hebben we het hier over de dieren 
in het Kronenburgerpark. Nu een keer over 
degenen die voor deze dieren zorgen. 

Vanwege andere werkzaamheden vertrokken 
een paar dierenverzorgers, maar meldden zich 
weer nieuwe enthousiastelingen aan. Zelfs 
meer dan we nodig hebben. Misschien komt 
die interesse door de coronaperiode en keek 
men meer naar wat er dichtbij te beleven 
viel. Het is namelijk ook opvallend hoe vaak 
parkbezoekers bellen als ze iets menen te zien 
wat niet klopt bij de dieren.  Blijft u dit vooral 
doen. Soms moeten we inderdaad ingrijpen.

De nieuwe dierenverzorgers zijn nu bijna 
ingewerkt, met veel zorg en zorgvuldigheid . 
Op de foto hiernaast -  weer zo'n 'bijna 
kunst- foto' gemaakt door Gerie - is te zien 
hoe iedere dag alle werkzaamheden gecheckt 
worden. Ook zullen we binnenkort een van 
ons als professionele imker in ons midden 
hebben. Zo gaan we weer vol energie de 
zomer  tegemoet. 

Tekst: Joke van Onna   Foto's: Gerie Sandmann



Om de verbinding tussen Arnhem en Nijmegen 
te verbeteren legde men in 1608-1610 een kanaal 
aan: de Grift. Het Huis van de Nijmeegse geschie-
denis schrijft hierover onder meer: ‘De Grift begon 
vlakbij de Bemmelsedijk in Lent en liep via Elst 
en Elden naar De Praets bij Arnhem. Het was een 
zogenoemde trekvaart, een kanaal waarover sche-
pen voeren die door paarden vanaf de oever wer-
den voortgetrokken. De trekvaart werd zowel voor 
goederenvervoer (bier, paarden, vis, turf) als voor 
personenvervoer gebruikt: op vaste tijden voe-
ren trekschuiten tussen beide steden. (...) Na een 
dijkdoorbraak in 1741 verzandde de Grift en een 
jaar later werd het kanaal buiten gebruik gesteld. 
Grote delen dempte men. De dijk aan de westelijke 
oever van de vroegere trekvaart ontwikkelde zich 
tot de nieuwe verbindingsweg: de Arnhemsche 
Straatweg, nu Griftdijk genoemd. In Lent bleef de 
Grift grotendeels liggen en vormde zij een duidelij-
ke scheidslijn in het dorp.’ Dat is goed te zien op de 
bovenste foto, genomen rond 1910.

Het Rijk bepaalde de plek van de Waalbrug. Het ge-
volg was dat de route aan de noordzijde dwars door 
Lent zou lopen. De Grift werd gedempt, evenals de 
kolk waar inwoners van Lent en Nijmegen eeuwen-
lang geschaatst hebben. De rivierdijk werd naar het 
noorden verlegd. De werkzaamheden hiervoor zijn 
te zien op de middelste foto uit 1931.

Sinds de opening van de Waalbrug in 1936 is de 
voormalige Grift een drukke weg. Niet het water 
splitst Lent, maar een brede asfaltbaan, afgezet met 
vangrails en hekken. Sinds 1999 heet de weg Prins 
Mauritssingel. Hoe het er tegenwoordig uitziet is 
te zien op de onderste foto. De twee kerken zijn de 
enige gebouwen die nog steeds bestaan. Voor de rest 
is alles veranderd.

Het wegdeel ten zuiden van deze foto heeft nog 
geen naam. Maar dat verandert binnenkort. De Nij-
meegse gemeenteraad nam op 2 februari 2022 een 
motie aan waarin ze uitspreekt ‘het tracé tussen het 
Keizer Traianusplein en de Prins Mauritssingel te wil-
len vernoemen naar (de heilige) Titus Brandsma.’ De 
motie is met overweldigende meerderheid aangeno-
men. Er was slechts één raadslid tegen.

Tekst: René van Berlo 

DE GRIFT IN LENT 

11

VROEGER  
EN NU

  Woensdag 13 april 2022 (Foto: Gerie Sandmann)

  ± 1910 (Foto: J.B.L. Wildenbeest, collectie Regionaal Archief Nijmegen)

  September 1931 (Foto: Katholieke Illustratie, collectie Regionaal Archief Nijmegen)
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Op wijksafari!
Er is veel veranderd op de sociale kaart van 
Nijmegen, ook op die van het centrum en 
de benedenstad. De belangrijkste is dat de 
sociale wijkteams plaats hebben gemaakt 
voor buurtteams, onderverdeeld in buurt-
teams volwassenen en buurtteams jeugd 
en gezin. Zij voorzien in de zorg en onder-
steuning van Nijmegenaren die dat nodig 
hebben. 

In de gemeentelijke organisatie hebben de 
wijkmanagers en wijkbeheerders plaatsge-
maakt voor zogenaamde wijkregisseurs. Per 
stadsdeel zijn drie soorten wijkregisseurs: voor 
veiligheid, het sociale domein en ruimtelijke 
ontwikkelingen, ook fysiek genaamd. Cen-
trum Nijmegen heeft daarbij ook een nieuwe 
Stip-coördinator gekregen: Katja Vermeer.

Katja is geboren in Nijmegen en heeft jaren-
lang gewerkt als jongerenwerker in de ge-
meente Meierijstad. Goedlachs en vol energie 
nam zij eind 2021 haar taak op zich. Na enkele 
kennismakingsrondes met het centrum en de 
Benedenstad kwam ze met een lumineus idee: 
een wijksafari. 'Als we al die mensen die in en 
rond het centrum en de Benedenstad werken 
in het sociale domein nu eens op een andere 
manier met elkaar en met Stip kennis laten 
maken. Alle mensen en organisaties die actief 
zijn op het gebied van wonen, sport, zorg, 
veiligheid, welbevinden, schuldhulpverlening, 
jeugd en jongerenwerk', vertelt Katja in een 
gesprek dat wij een paar dagen na afloop 
hebben. 'Laten die organisaties zich maar 
aan elkaar voorstellen, dat werkt volgens mij 
veel beter dan via de officiële kanalen.' Katja 
dacht hooguit een tiental aanmeldingen te 
ontvangen. 'Na de vijftigste inschrijving moest 
ik een stop instellen.' Uiteindelijk kwamen 
er bijna zeventig aanmeldingen. 'Ik kon me 
gaan voorbereiden op een leuke, drukke dag.' 
concludeerde ze.

De dag van de wijksafari
Het is prachtig weer en 't Oude Weeshuis 
stroomt vanaf 13.00 uur al lekker vol met 
deelnemers. Voor enkelen wordt het een feest 
van herkenning, voor anderen een eerste ken-
nismaking. Binnen staan koffie en thee klaar. 

't Oude Weeshuis
Henk is opgegroeid in de buurt en kent 
de Benedenstad en zijn bewoners als zijn 
broekzak. Hij is blij en trots dat hij in 't Oude 
Weeshuis als beheerder mag werken. 'Het 
gaat goed met de activiteiten die er georga-
niseerd worden, maar het kan altijd beter', 
aldus Henk. 'Er wordt veel gebiljart, er zijn 
Yogalessen en Tai Chi, maar ook de activitei-
tencommissie voor de bewoners loopt fijn. 
Op donderdag kan je met de ouderen samen 
eten en in de opgeknapte tuin is iedereen van 
harte welkom.'

https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-
megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-
huis-benedenstad/

Stip Centrum
Bianca stelt de Stip Centrum aan de deelne-
mers voor. Wat zij zoal vertelde en méér infor-
matie over Stip vindt u elders in dit magazine. 

  Katja en Bianca

Katja heeft een aantal organisaties uitgeno-
digd om in drie minuten tijd zich kort voor te 
stellen. Met de speciaal voor deze gelegen-
heid aangeschafte zandloper houdt zij deze 
tijd nauwgezet bij. 

Vanaf dit moment ontrolt zich een parade 
van organisaties die zich voorstellen aan de 
geïnteresseerde deelnemers. De aftrap wordt 
gegeven door Henk Roos, na de pensionering 
van Willy Brouwers de nieuwe beheerder van 
't Oude Weeshuis. 

  Katja Vermeer

  Henk Roos  Start van de wijksafari in 't Oude Weeshuis op donderdag 24 maart 2022

https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-huis-benedenstad/
https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-huis-benedenstad/
https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-huis-benedenstad/
https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-huis-benedenstad/
https://makelpunt.nijmegen.nl/locatie/nij-megen-centrum/wijkcentrum-t-oude-wees-huis-benedenstad/
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Het buurtteam volwassenen
Hierna neemt Veronique Hagemans het 
woord en introduceert de werkzaamheden 
van het in januari gestarte buurtteam vol-
wassenen. 'We zijn er voor alle inwoners van 
18-plus. Bij ons kun je terecht met allerlei 
hulp- en ondersteuningsvragen. Dit kan gaan 
over financiën, relatie, gezondheid en alle 
vragen waar je zelf niet uitkomt. Als de vraag 
niet bij het buurtteam past, dan verwijzen wij 
door naar bijvoorbeeld ouderenadviseurs, het 
buurtteam jeugd en gezin, een financieel ex-
pert of WMO-consulent.' Het buurtteam werkt 
vanuit 't Oude Weeshuis. 'Loop gerust binnen. 
Er is altijd iemand die u de weg wijst of vertelt 
als er wel iemand op kantoor aanwezig is', 
sluit Veronique af.

https://www.buurtteamsvolwassenen.nl/

Regisseur sociaal van de gemeente
Daarna krijgt Thijs Mulder het woord, regis-
seur sociaal van de gemeente Nijmegen. Thijs: 
'Het wijkmanagement is veranderd. Er zijn ge-
biedstafels gekomen om te kijken hoe we de 
vraagstukken op een betere manier kunnen 
oplossen.' Problemen met jongerenoverlast, 
problemen in de openbare ruimte, veilig-
heid en sociale problematiek, ieder terrein 
heeft zijn eigen expertise en specialisme en 

Hulp bij financiële problemen
Hoewel niet speciaal wijk-gerelateerd spelen 
geldzorgen in het centrum en de Beneden-
stad. Ook heeft een nieuwe term zijn intrede 
gedaan: energiearmoede. Armoedebestrijding 
staat al jaren hoog op de agenda van de 
gemeente en nu de inflatie de pan uit rijst, 
komen vele bewoners in de problemen. Hier is 
Karin Kuier deskundig. Zij gaat samen met de 
hulpvrager op zoek naar oplossingen. Karin: 
'Kom je er niet meer uit, aarzel dan niet. Ik 
ben via de gemeente bereikbaar en ben ook 
regelmatig te vinden in wijkcentrum Titus 
Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan.' 
Karin benadrukt dat zij van veel zaken een 
beetje weet. 'Mijn financiële kennis is heel 
breed. Bij ernstiger zaken verwijs ik door. Het 
belangrijkste is dat je je leven financieel weer 
op de rit krijgt.' Verbonden aan Bindkracht10 
is haar hulp gratis en indien nodig komt Karin 
op huisbezoek. 

https://www.bindkracht10.nl/expertise/
hulp-bij-geldzaken/

De woningcorporaties
Een wijksafari kan niet zonder inbreng van 
de woningcorporaties. Talis en Portaal zijn 
aanwezig en namens beide corporaties leggen 
Willeke Peters en Eddy Wennekes uit wat zij 
kunnen betekenen voor bewoners. De cor-
poraties willen hun steentje bijdragen aan de 
leefbaarheid in de wijk. 'Samenwerking met 
andere sociaal-werkers en de buurtteams is 
dan essentieel', benadrukken de sprekers. La-
ter, aan de Waalkade vult zijn collega van Por-
taal Marc van de Broek aan: 'We willen goed 
in kaart brengen wat er zich zoal in de wijk 
afspeelt. Daarvoor hebben we een kantoortje 
in de Grotestraat en zijn voor meldingen over 
overlast en andere vragen goed te bereiken.'

https://www.portaal.nl/ en https://www.talis.
nl/

Wijkring Centrum
Lieke van de Braak introduceert de Wijkring 
Centrum. Zij werkt voor Pluryn. Samen met 
Maarten Bevers van Bindkracht10 is zij verant-
woordelijk voor het project. Lieke: 'Wijkring 
Centrum heeft negen deelnemers. Sommigen 
hebben een hulpvraag. Maar zij willen zich 
vooral inzetten voor een leefbare wijk. Zo 
hebben we meegeholpen bij het winterklaar 
maken van de tuin van 't Oude Weeshuis. We 
zijn bezig om insectenhotels te maken. Maar 
we zijn ook actief in andere wijken, bijvoor-
beeld met het project Krijg de kleertjes aan de 
Hatertseweg, een ruilwinkel voor kleren.' Zij 
is blij met deze wijksafari omdat je elkaar dan 
beter en op een andere manier leert kennen. 
Voor meer informatie maarten.bevers@bind-
kracht10.nl of lbraak@pluryn.nl.

De gemeente
Anita Thijssen, publieksvoorlichter van de 
gemeente, sluit de rij van sprekers. Haar taak 
is het om vaak lastige ambtenaren-taal om 
te zetten naar meer eenvoudige en begrij-
pelijke taal. Ook pikt zij signalen op van de 
Stips en zoekt daar verbinding mee binnen 
de gemeente. Op deze manier kan er beter 
maatwerk geleverd worden door alle professi-
onals op het gebied van schuldhulpverlening, 
inkomensondersteuning en dergelijke. 

De buurtsportcoach
Het wordt tijd om naar buiten te gaan. De lan-
ge stoet deelnemers vertrekt vanuit 't Oude 
Weeshuis richting de beweegtuin aan de 
Lage Markt. Daar, staande op de kademuur, 
houdt buurtsportcoach Ron Janssen een vurig 

dwarsverbanden. 'Ik werk nauw samen met 
de regisseurs veiligheid en fysiek. Dat maakt 
het makkelijk om dwarsverbanden te leggen', 
aldus Thijs.

https://www.nijmegen.nl/diensten/wijken/
wijkregisseurs/#c8862

  Veronique Hagemans

  Thijs Mulder

  Ron Janssen op de kademuur

  Lieke van de Braak

  Karin Kuier

https://www.buurtteamsvolwassenen.nl/
https://www.bindkracht10.nl/expertise/
https://www.portaal.nl/
https://www.talis
mailto:maarten.bevers@bind-kracht10.nl
mailto:maarten.bevers@bind-kracht10.nl
mailto:maarten.bevers@bind-kracht10.nl
mailto:lbraak@pluryn.nl
https://www.nijmegen.nl/diensten/wijken/
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JongerenStip
Nog één etappe. De deelnemers nemen 
afscheid van Gezellig en lopen naar de Van 
Berchenstraat waar het JongerenStip en het 
JongerenLab zijn gevestigd. Hier laat Lynn 
Janssen, vrijwilliger bij de JongerenStip, een 
korte film zien over het werk dat ze daar 
doen. 'Het moet nog groeien', benadrukt ze. 
'De corona-periode heeft niet bepaald mee-
gewerkt om deze inspirerende locatie en de 
vele initiatieven in volle glorie van de grond te 
laten komen.'

Het JongerenLab is een open huis voor jon-
geren tot ongeveer 27 jaar. Het uitgangspunt 
is dat ieder talent telt. Zo is er vrijdagsmid-
dags een muziekgroep waarin lekker gejamd 
wordt. Lynn is samen met Lotte Zekhuis het 
vaste aanspreekpunt voor jongeren met een 
hulpvraag of gewoon de inloop. 

https://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-
stips/jongerenstip/

https://www.bindkracht10.nl/locatie/centrum/
jongerenlab/

Met dank aan
We eindigen deze middag met dank aan al de 
bevlogen mensen die deel hebben genomen 
aan deze wijksafari. In het bijzonder dank aan 
Katja, die er een prachtige middag van heeft 
gemaakt. Haar bevlogenheid enthousiasmeert 
ons allemaal. We weten nu al deze verbin-
dingen te vinden en weten dat dit een mooi 
vervolg krijgt. Katja zal na de zomervakantie 
eenzelfde wijksafari voor de bewoners van 
het centrum en de Benedenstad organiseren. 
Dan doen wij, ondergetekenden, weer mee, 
hopelijk ook weer op zo’n stralende dag. Let 
op de aankondigingen.

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

De wijkagent en boa
Wijkagent Jimmy Hilgen en boa Khalid Murad 
hebben al die tijd meegelopen met de wijk-
safari. Maar op het moment dat zij hun 
verhaal willen doen, moeten zij onder bij de 
muur van de Waalkade ingrijpen omdat een 
automobilist het autoverbod heeft genegeerd. 
Hij mag daar niet komen en Jimmy spreekt de 
man vermanend toe. Het incident wordt daar-
na meteen aangegrepen om de problemen 
aan de Waalkade van de laatste jaren weer in 
herinnering te brengen. 'Door de Waalkade 
voor autoverkeer af te sluiten hebben we veel 
van de overlast opgelost. Maar we zijn er nog 
lang niet. We zien dat dezelfde problemen op 
andere plaatsen weer opduiken', stelt Jimmy. 
Khalid beaamt dit sombere beeld. Het is dwei-
len met de kraan open.

Het Gilde
'Op maandag en woensdag zijn ook wij 
actief bij Gezellig', vertelt Thea Weijers van 
het Gilde. 'We bieden dan ondersteuning bij 
het leren van de Nederlandse taal. Dat doen 
we met het taalmaatjesproject: je leert een 
vreemde taal veel beter als je een maatje 
hebt.' verduidelijkt Thea. 'We zijn altijd op 
zoek naar nieuwe maatjes dus voor meer info 
samenspraak@gildenijmegen.nl.'

https://www.gildenijmegen.nl/nl/taal/taalma-
tjes

Gezellig
De wijksafari zet haar tocht voort richting 
Ganzenheuvel. Daar bevindt zich Gezellig, 
waar Pieternel van Someren de deelnemers 
gastvrij ontvangt met koffie, thee en hapjes. 
Gezellig is een ontmoetingsplek die is ont-
staan nadat een aantal vrijwilligers vanuit het 
toenmalige opvangkamp op Heumensoord 
met het idee kwam voor een permanente ont-
moetingsplek voor vluchtelingen. Hier kunnen 
‘nieuwe’ en ‘oude’ Nijmegenaren met elkaar 
kennis maken. Het is één grote huiskamer vol 

gezelligheid. Het is leuk om te vermelden dat 
op iedere dinsdag overtollig eten opgehaald 
wordt bij de Coöp aan de Molukkenstraat. 
Daar koken ze bij Gezellig de hele week van.

Één van de activiteiten die vanuit Gezellig 
georganiseerd wordt is het begeleiden van 
statushouders op hun zoektocht naar werk 
en opleiding. Daarbij zijn nogal wat obsta-
kels te nemen. Zo is de Nederlandse stijl van 
leren best lastig en is het een hele toer om 
buitenlandse diploma’s in Nederland erkend 
te krijgen.

http://gezellignijmegen.nl/ 

Het Zorgcafé
Ook het Zorgcafé werkt vanuit Gezellig. Riek 
Wijze legt uit: 'Het Zorgcafé ondersteunt 
en begeleidt nieuwkomers met vragen en 
problemen over gezondheid en zorg. Het is 
een plaats waar asielzoekers, statushouders 
en mensen zonder verblijfspapieren terecht 
kunnen. Vrijwilligers geven informatie en 
advies over de gezondheidszorg in Nederland 
en indien nodig begeleiden zij de bezoeker 
naar een zorgverlener of ziekenhuis.'

https://doktersvandewereld.org/wat-doen-
wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/

pleidooi voor zijn vak, wat de vier buurtsport-
coaches in het centrum allemaal kunnen be-
tekenen voor mensen die in beweging willen 
komen maar daar hulp bij nodig hebben. 

Staande op de muur vertelt Ron over het 
ontstaan van de beweegtuin, de kinderziektes 
in de beginfase met veel geluidsoverlast en 
hanggroep-jongeren, naar de huidige situatie 
waar er veel gebruik van wordt gemaakt. Er 
wordt gebasketbald. Er zijn krachtsporters 
actief. Het is er open en gastvrij met als laatste 
aanwinst de schaaktafels. Ook de vele hofjes 
in de Benedenstad nodigen uit tot bewegen. 
Er staan op veel plekken tafeltennistafels, waar 
je een balletje kan slaan. 

https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/bewee-
gadvies-van-buurtsportcoach-centrum

  JongerenStip en JongerenLab

  Pieternel van Someren

  Jimmy Hilgen

https://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips/jongerenstip/
https://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips/jongerenstip/
https://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips/jongerenstip/
https://www.bindkracht10.nl/locatie/centrum/
mailto:samenspraak@gildenijmegen.nl
https://www.gildenijmegen.nl/nl/taal/taalmaa
http://gezellignijmegen.nl/
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/
https://doktersvandewereld.org/wat-doen-wij/zorg-voor-ieder-mens/zorgcafe/
https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/bewee-gadvies-van-buurtsportcoach-centrum
https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/bewee-gadvies-van-buurtsportcoach-centrum
https://www.wegwijzer024.nl/activiteit/bewee-gadvies-van-buurtsportcoach-centrum
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Nieuws van Stip
Door corona hebben we afgelopen twee jaar op afspraak gewerkt in de 
Stip. Gelukkig is die tijd nu voorbij. Iedereen kan bij ons binnenlopen 
met vragen over brieven, verzekeringen en activiteiten in de wijk. Ook 
kunnen we helpen bij het aanvragen bij minimaregelingen zoals de 
Meedoen-regeling en de Individuele inkomenstoeslag. 
De komende maanden gaan we weer aan de slag met het Mantel-
zorgcompliment. Zie hieronder. En voor studenten met een ziekte of 
handicap is het goed om te weten dat er een individuele studietoeslag 
mogelijk is. 

Mantelzorgcompliment
Zorgt iemand voor je? Niet een vrijwilliger, maar je partner, kind, buur-
vrouw of vriend? Dan kun je voor hem of haar het mantelzorgcompli-
ment aanvragen. Aanvragen kan tot 1 juli 2022. 
Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 200 euro. De overheid 
geeft dit geldbedrag aan de mantelzorger als bedankje voor alles wat 
een mantelzorger doet voor een ander. 
Het mantelzorgcompliment kun je één keer per jaar aanvragen.  Voor 
één persoon die je minstens acht uur per week voor minimaal een jaar 
ondersteunt. Op de website van de gemeente Nijmegen kun je lezen 
welke regels er gelden voor het Mantelzorgcompliment. Ook kan je 
daar het compliment aanvragen met je DigiD. Moeite met aanvragen? 
Op de Stip helpen we je graag.

Individuele Studietoeslag
Studeer je en heb je studiefinanciering, maar geen (Wajong-) uitkering? 
En kan je vanwege ziekte of handicap geen baan naast je studie heb-
ben? Dan is de Individuele Studietoeslag van de gemeente Nijmegen 
misschien iets voor jou. 
De studietoeslag is 300 euro per maand. Je kunt de toeslag aanvragen 
via de website van de gemeente Nijmegen. Met je DigiD. Ook staan op 
de website de voorwaarden vermeld voor deze toeslag. Hulp nodig bij 
het aanvragen? Dat kan bij onze Stip. We hebben in het centrum ook 
een JongerenStip, speciaal voor jongerenvragen en -activiteiten. 

Uitnodiging ‘Liever bewegen dan moe’
Liever bewegen dan moe is een fit-programma waarbij voorlich-
ting over gezonde leefstijl wordt aangeboden. De deelnemers 
worden letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht met als doel 
het voorkomen van depressiviteit. De cursus is bedoeld voor 
volwassenen die zich moe, gestrest of somber voelen of veel 
last hebben van lichamelijke klachten. Het doen staat centraal, 
beeldmateriaal ondersteunt de theorie. 

Start van het programma: data nog niet bekend.

Voor meer informatie: Nicolette Broekhuisen: 
nbroekhuisen@ggdgelderlandzuid.nl 

Uitnodiging ‘Diabetes Challenge 2022’
Het is alweer een tijdje geleden maar wij willen toch nog eens berich-
ten over de geweldige prestatie die een vijftiental senioren, centrum- 
en Benedenstadbewoners van Nijmegen, in 2018 leverden tijdens de 
Nationale Diabetes Challenge. In totaal wandelden zij zo’n twintig keer, 
met wisselende lengtes van 5 tot 10 kilometer; een hele prestatie waar 
een groot uithoudingsvermogen voor nodig was. 

Het idee is dat wandelen niet alleen gezond is maar dat vooral mensen 
met diabetes er veel baat bij hebben. In de praktijk van de Challenge 
organiseren lokale zorgverleners wekelijks een wandeling voor mensen 
met diabetes. Maar ook mensen zonder diabetes wandelen mee.

Ook dit jaar wil Centrum Beweegt! weer meedoen. Daarom zoeken we 
deelnemers. In totaal worden twintig wandelingen gepland. De feeste-
lijke, landelijke finaledag is op 24 september 2022 in het Gelredome.

Start van de Challenge: dinsdag 10 mei 2022 vanuit ’t Oude Weeshuis, 
Papengas 8. 

Aanmelden: 
www.nationalediabeteschallenge.nl/centrumbeweegtchallenge

Voor meer informatie: Nicolette Broekhuisen: 
nbroekhuisen@ggdgelderlandzuid.nl

Stip Centrum 
Stip Centrum zit in wijkcentrum en stadstuin ‘t Oude Weeshuis, 
het sociale hart van de Benedenstad. Papengas 8, 6511 WT 
Nijmegen.
Openingstijden 
Dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur 
Woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

JongerenStip
De JongerenStip zit in het centrum, Van Berchenstraat 3b.
Openingstijden
Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Woensdag van 18.30 uur tot 20.30 uur

Teksten: Stip Centrum en GGD Gelderland-Zuid

mailto:nbroekhuisen@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/centrumbeweegtchallenge
mailto:nbroekhuisen@ggdgelderlandzuid.nl
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Op zondagmorgen 10 april werden in de 
Nijmeegse binnenstad de eerste Stolper-
steine gelegd. Omlijst met een gebed van 
rabbijn Mendel Levine, mooi vioolspel en 
indrukwekkende woorden door nabestaan-
den. 

Als een van de laatste grote steden in Neder-
land werd het hoog tijd. ‘Eindelijk…’, zo lie-
ten enkele omstanders horen. ‘Het is heel veel 
werk geweest voor de stichting Stolpersteine 
Nijmegen’, gaf Ria van den Brandt, die als 
spreekster deze ochtend in goede banen leid-
de, in haar slotwoord aan. 

Ze zijn maar 10 x 10 x 10 centimeter
‘Stolpersteine, in het Nederlands struikelste-
nen, worden geplaatst vóór de laatste vrijwil-
lig gekozen woning van het slachtoffer en vor-
men zo een tastbare herinnering aan een mens 
die niet vergeten mag worden’, is te lezen op 
de website van de stichting.
De struikelsteentjes zijn 10 x 10 x 10 centi-
meter met een messing bovenkant, waarin de 
tekst geslagen is, de naam van een mens. Sinds 
2007 heeft Nederland Stolpersteine en dat niet 
alleen. In het Amsterdamse Goethe-Instituut is 
de eerste werkplaats voor Stolpersteine buiten 
Duitsland gevestigd. Hier worden maandelijks 
honderd stenen gemaakt. 

Vier locaties
De zestien stenen zijn gelegd op vier locaties 
in Stikke Hezelstraat, Lange Hezelstraat en 
Begijnenstraat. Klokslag 10 uur opende Ria 
van den Brandt, voorzitter van de stichting 
Stolpersteine Nijmegen, deze eerstesteenleg-
ging. Daarna waren er toespraken voor een 
flinke kring aan belangstellenden, met een 
woordje van burgemeester Bruls. Rabbijn Le-
vine sprak een gebed. Alles werd omlijst met 
mooi vioolspel. 
Indrukwekkend waren de woorden van nabe-
staanden op de verschillende plekken waar de 
steentjes werden gelegd. 
In de Lange Hezelstraat vertelde Philip dat 
daar zijn vader Nathan bij zijn ouders op-
groeide met zijn jongere broer Sallie, een door 
Philip nooit gekende oom. Vader Nathan ont-
snapte uit Westerbork, ‘Dat snapt u inmiddels 

wel, anders had ik hier niet gestaan’, vertelde 
Philip. 
Op de laatste locatie waren twaalf nabestaan-
den aanwezig. Ze stonden vooraan bij deze 
steenlegging en mooi waren de woorden van 
Rachel. Bij veel omstanders zullen de gespro-
ken woorden nog wel even nagewerkt hebben. 
Het lezen van de teksten op de stenen maakte 
al direct diepe indruk. Je hoefde maar in de 
ogen van de omstanders te kijken.

450 van de 500 Nijmeegse Joden
Voor de Tweede Wereldoorlog leefden in Nij-
megen ongeveer vijfhonderd Joodse mensen. 
Vierhonderdvijftig van hen zijn vermoord in 
gaskamers en kampen. Hun namen zijn te vin-
den op bronzen naamplaten aan de muren op 
de Kitty de Wijzeplaats. Procentsgewijs zijn 
in Nederland de meeste Joden weggevoerd en 
vermoord in vergelijking met andere West-Eu-
ropese landen.
Meer informatie is te vinden op de website 
www.stolpersteine-nijmegen.nl.

Tekst: Peter Saras
Foto’s: Peter Saras en Gerie Sandmann

Een mens is pas vergeten 
als zijn naam vergeten is

Stolpersteine zijn bedacht door de 
Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij 
en zijn medewerkers hebben inmid-
dels in zesentwintig Europese landen 
meer dan 90 duizend stenen geplaatst. 
Zo krijgen de slachtoffers een naam. 
In 1992 legde Gunter de eerste Stol-
perstein bij de 50-jarige herdenking 
van Heinrich Himmlers bevel waar-
mee de deportatie van de Sinti en 
Roma werd ingeluid. Deze steen werd 
met een messingplaat in het histori-
sche Kölner Rathaus geplaatst.
‘Een mens is pas vergeten als zijn 
naam vergeten is.’ Gunter sprak deze 
woorden in 1997 in Berlin-Kreuzberg 
toen hij de eerste Stolperstein in de 
openbare straat legde.

‘Zestien stenen’

Stikke Hezelstraat 54 (oorspronkelijk 46)

Philip Menco

Lange Hezelstraat

Vioolmuziek

http://www.stolpersteine-nijmegen.nl
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Begijnenstraat 11Lange Hezelstraat 41Stikke Hezelstraat 93 (oorspronkelijk 41)

Ria van den Brandt

Rabbijn Mendel Levine

Rachel spreekt in de Begijnenstraat

Burgemeester Hubert Bruls spreekt

Stikke Hezelstraat Begijnenstraat

Begijnenstraat
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Mei vorig jaar verscheen het boek Voor 
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeen-
schap uit Nijmegen verdween 1940-1945 
van de hand van stadgenoot Frank Eli-
ens. In Mariken nemen we enkele van 
de geschreven portretten uit zijn boek 
op. We besteden aandacht aan een aan-
tal levensgeschiedenissen van Joodse 
Nijmegenaren en Joden die in Nijmegen 
ondergedoken waren of wilden onder-
duiken en het slachtoffer werden van het 
nazibewind. Dit keer staat David Salo-
mon Gersons centraal.

Joodse oorlogsslachtoffers

David Salomon 

Gersons

De geboren en getogen Tielenaar David Salo-
mon Gersons woonde aan de Heiligestraat 7 
in Tiel. Bij de weduwnaar woonde vanaf het 
begin van de oorlog zijn in Duitsland geboren 
huishoudster Anna Wiedmaier. Gersons be-
stierde een goed lopende huiden- en lederhan-
del in zijn woonplaats.

Gersons besloot in januari 1943 onder te dui-
ken in Nijmegen. Hij liet wat goederen ach-
ter bij een stadgenoot: kleding, schoenen, een 
paraplu en wandelstok, een hoed, haarmiddel, 
een potje met poeder en een tandenborstelbak-
je. Deze bezittingen werden op 27 maart 1943 
door de politie in Tiel in beslag genomen en 
opgeborgen in de theoriekamer van het poli-
tiebureau.

Gersons was ondergedoken bij de familie Ma-
quelin aan de Reestraat 8 in Nijmegen. Daar 
verbleef hij veertien dagen om te vertrekken 
naar het kerkdorp Linne (tegenwoordig ge-
meente Maasgouw). Ook daar bleef hij kort. 
Hij vertrok in februari 1943 naar Batenburg 
om snel weer terug te keren naar de familie 
Maquelin in Nijmegen waar zijn huishoudster 
Anna Wiedmaier verbleef. In juni 1943 ver-
trok hij naar de familie Van der Molen aan de 
Hazenkampseweg 135.

Op 5 juli 1943 wilde hij met de trein naar Wij-
chen om van daaruit naar Batenburg te gaan. 

Hij zat rond 10.00 uur te wachten op het vertrek 
van de trein. Daar werd hij gezien door de ban-
leider van de N.S.B. van Nijmegen, G. Verste-
gen en J. Souverein, N.S.B.-lid en werkzaam 
bij Nijmeegse Kunst- en Antiekveiling van 
Verstegen. Toevallig stond agent van politie 
De Ruiter te wachten op de trein naar Arnhem. 
Verstegen sprak hem aan en zei Gersons in de 
trein te hebben gezien die op het punt stond om 
naar Den Bosch te vertrekken. Verstegen vond 
dat Gersons gearresteerd moest worden. De 
Ruiter zei daar geen tijd voor te hebben om-
dat hij in Arnhem werd verwacht. ‘Dan gaat 
u maar een trein later, want die Jood moet ge-
arresteerd worden’, zei Verstegen, waarop De 
Ruiter overstag ging en naar Gersons toeliep 
die zei: ‘Ik weet wel dat ik al verraden ben. Ik 
zal het maar zeggen, ik ben Jood en zal direct 
met u mee gaan.’ De Ruiter liep met Gersons 
naar het Stationsplein. Gersons zei het De Rui-
ter niet kwalijk te nemen dat deze hem arres-
teerde ‘want u bent een politieman en u kunt 
op het ogenblik niet anders handelen.’ Gersons 
werd door een andere agent overgebracht naar 
het politiebureau.

Souverein zei tijdens de tegen hem aangespan-
nen rechtszaak dat hij zich niets kon herinne-
ren van zijn betrokkenheid bij de arrestatie van 
Gersons. De rechtbank oordeelde anders. Sou-
verein werd, onder andere vanwege zijn rol bij 
deze arrestatie, tot zeven jaar cel veroordeeld. 

Verstegen was behalve banleider van de 
Weer-afdeling van de N.S.B. ook lid van de 
Kultuurkamer 1943-1944, inspecteur 1943-
1944 van de Afdeling Vee en Vlees van de ge-
machtigde leider voor Landbouw en Visserij 
van de N.S.B. en advertentieacquisiteur voor 
N.S.B.-bladen.

Op de dag van de arrestatie van Gersons wa-
ren ook zijn huishoudster Anna Wiedmaier, de 
heer Maquelin en mevrouw Van der Molen ge-
arresteerd. Ze werden drie dagen vastgezet op 
het politiebureau en vervolgens overgebracht 
naar de SD (Sicherheitsdienst) in Arnhem, 
waar ze verhoord werden. Anna Wiedmai-
er nam naar haar zeggen alle schuld op zich, 
waardoor de heer Maquelin dezelfde dag nog 
werd vrijgelaten. Mevrouw Van der Molen en 
Anna Wiedmaier zaten tot 30 juli 1943 gevan-
gen in het Huis van Bewaring in Arnhem.

Gersons werd op 15 juli overgebracht naar 
Westerbork en op 20 juli 1943 met het laatste 
transport naar Sobibor gedeporteerd om daar 
na aankomst op 23 juli vermoord te worden.

In de stoep voor het huis aan de Heiligestraat 
in Tiel herinnert een Stolperstein aan David 
Salomon Gersons.

Tekst: Frank Eliëns
Foto: particuliere collecte B. Gersons

Van links naar rechts Hermann Gersons, Henriëtte Gersons-Daniel, haar man David Salomon 
Gersons, Josephine Gersons-van Hove en Roedolph Jacob Gersons, circa 1932. 
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De Broerstraat in de jaren 30

  Puur plezier!
Bovenstaande foto laat iets moois zien. Ik werd emotioneel toen 
ik die zag. Het is het plezier in het lopen door de stad. Om er te 
zijn en te winkelen; een kwestie van lokaal gelukkig zijn. Nu is 
geluk niet altijd te koop maar toch. De wijze waarop twee dames 
zojuist over de blauwe steen zijn gelopen. Die steen vormt de 
kern van Nijmeegs centrum en van Nijmegen. Als er iets te vieren 
valt komen Nijmegenaren dáár samen. Dat positieve straalt deze 
zeldzame foto uit. Ergens achter in de jaren 30; de dames nog 
niet bewust van de dingen die daarna zouden volgen.
In de Broerstraat was alle verkeer verboden. Enkel voetgangers 
waren er welkom. De straat als ontmoetingspunt. Plaats van 
samenkomst. Duizenden voetstappen die er liggen.
Straat en omgeving van winkels en warenhuizen. De kern van de 
Nijmeegse gezelligheid en koopmanschap. Dat alles staat sym-
bool voor deze foto. Bijna honderd jaar geleden. En dan praten 
we nog niet eens over de dubbele tramrails. Over de mogelijk-
heid zich te verplaatsen naar andere delen van stad en land. Het 
levert een dynamische foto op. 
De emotie blijft. We kijken naar een niet meer bestaande wereld. 
De eigen wereld van Nijmegen centrum dat zich herpakt heeft. 
Het Nijmegen van de rechtgeaarde Nijmegenaar. Alle winkels 
vlakbij; kopen aan de balie, persoonlijk en betrokken èn stevige 
gearmd. De dag kan niet meer stuk. Puur plezier voor iedereen 
die daar gevoelig voor is. 
Als een vakantie waarop je je verheugt… Naar kledingzaak, 
juwelier, borstelmaker en bakkerij, restaurant of terras, bonbon-
nerie en patisserie, karpetten en sajetten. 
Laten we gearmd blijven en op elkaar blijven passen zoals we de 
laatste jaren telkens hebben gedaan. 
Wat je geeft krijg je immers altijd terug… Puur plezier!

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur

Mijn allereerste job
In het jaar 1946, ik was 14 jaar oud, kreeg ik mijn eerste baan aangeboden. 
Bij de eerste frituurzaak van Nijmegen dat gevestigd was op de hoek van 
de Ridderstraat en het Hoogstraatje (het pandje rechts op de foto uit 1939) 
ben ik als koksmaatje begonnen. Op de hoek van de Muchterstraat en 
Stokkumstraat stond een pakhuis waar onze voorraad aardappelen lag en 
waar een groot aardappelschilmachine stond. Daar begon mijn werk: eerst 
aardappels schillen, dan pitten en dan snijden tot frietstengels. De frietstengels 
gingen in een grote verzinkte wasteil. Op een grote plank met vier wieltjes 
werd de teil dan versleept door de Ridderstraat langs een pakhuis van de Drie 
Hoefijzersbieren, wat huisjes en de kippenslachterij van Prudon, waar de 
buitendeur altijd open stond. Niet leuk en niet fris. En zo naar de frituurzaak, 
waar het voorbakken begon. Begeleid door de eigenaar Jan Bos was ik 
als pienter mannetje al snel eigen in de keuken, want er was niet zoveel te 
fabriceren omdat nog veel op de bon was. Wel waren er genoeg eieren en ook 
zuur, zoals zure bommen, Amsterdamse uien en piccalilly. Al met al kon je 
daar een beetje mee uit de voeten. Ook maakten we ballen gehakt, waarvan 
de helft bestond uit vlees en de helft uit oud brood dat we bij bakker Wijers 
haalden die op de hoek van de Ottengas een bakkerij had. Soms had Jan 
Bos wel een gelukje door ergens een runderlever op de kop te tikken. Dan 
hadden wij dus iets aparts te bieden. Toen ik eenmaal het vak aardig onder 
de knie had en de eigenaar wel eens een dagje vrij nam, stond ik overdag 
alleen voor de toko. Alleen in de avond kwam de vrouw van Jan Bos, moeke 
Bos, om de omzet veilig te stellen. Na ongeveer anderhalfjaar daar gewerkt 
te hebben is Jan Bos, die al op leeftijd was, gestopt. Cris Bleeker, die in de 
Ridderstraat in een zinkenloods op de plaats waar vroeger het politiebureau 
was een rijwielzaak bezigde, heeft toen samen met zijn vrouw Doortje de 
zaak overgenomen. Het was een leerzame job met hele goede inkomsten voor 
mijzelf. Daarna ben ik de metaal ingegaan, eerst als loodgieter, want daar was 
grote behoefte aan. 

Tekst: Jan Gersjes   Foto: ir. J.G. Deur, collectie Regionaal Archief Nijmegen

De Hoogstraat in 1939
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Ditjes
en

datjes

Hoogstraat na de reconstructie

Blijf niet met problemen rondlopen
Mariken wijst nogmaals op de buurtteams die 
sinds 1 januari actief zijn. Je kunt er terecht 
met vragen over (woon-) begeleiding, geld-
zaken, WMO, opvoeden, mantelzorg, relatie 
en werk. De buurtteams zijn te vinden in de 
wijkaccommodatie 't Oude Weesthuis en bij 
Stip. Ook kun je de website vraaghulpnijme-
gen.nl raadplegen. Zie ook het artikel over de 
wijksafari elders in dit nummer.

Dar
In diverse wijken, waaronder het centrum, is 
de Dar actief geweest om een betere afval-
scheiding te bewerkstelligen. Op veel plekken 
boeken ze succesjes, maar er zijn plekken in 
centrum en Benedenstad waar regelmatig nog 
steeds hoge bergen afvalzakken rondom de 
Diftar-containers staan. Het is niet altijd onwil, 
want deze apparaten hebben regelmatig een 
storing. Dan zijn mensen niet geneigd naar de 
volgende container te lopen, die het wel doet. 
Bovendien ben je je 1,09 euro al kwijt als de 
klep niet opengaat, dus denken mensen dan: 

'Doei, ik zet mijn zak ernaast.' Van afval komt 
afval en mensen die vlakbij zo’n container 
wonen worden niet vrolijk van deze overlast-
gevende rommel. Bel dus gelijk de storings-
dienst als je dit constateert en houd je zak 
binnen tot de storing is opgelost. De succes-
sen worden geboekt bij de GFT-containers en 
bij het plastic afval. Deze beide afvalstromen 
zijn de laatste maanden minder vervuilend 
aangeleverd. Mooi resultaat.

Bastei en Valkhof
Momenteel kan je met korting naar de Bastei 
voor 6,95 euro. Na aankoop zijn je vouchers 
drie maanden geldig. De Bastei vertelt het 
verhaal van het leven in, om en aan de rivier. 
Hier raak je letterlijk het verleden aan van 
tweediozend jaar bouwen aan de rivier. In 
de kazematten, kanons-gang en in de toren 
beleef je het verhaal van de vorige bewo-
ners aan de hand van unieke Romeinse 
muurresten, een stuk van kasteel Valkhof en 
natuurlijk de overblijfselen van de Bastei zelf. 
In Museum Het Valkhof is tot en met 29 mei 
de tentoonstelling Moving Stories te zien. 
Actueel, nu zoveel miljoenen mensen op de 
vlucht zijn voor oorlog, klimaatverandering et 
cetera. Tweeduizend jaar geleden liep dwars 
door Nederland de Limes, de grens van het 
Romeinse Rijk. Soldaten uit alle windstreken 
trokken naar de Rijn om forten en wachtto-
rens op de zuidoever te bouwen en te bemen-
sen, met in hun kielzog gezinnen, handelaren 
en ambachtslieden. Ze lieten alles achter wat 

ze kenden, soms uit vrije wil, maar vaak ook 
gedwongen. Moving stories verbindt die oude 
geschiedenis met verhalen van nu. Archeo-
logen en hedendaagse kunstenaars gingen op 
zoek. 

Rondom Bastei en Valkhof zal er in de loop 
van 2022 en 2023 veel veranderen. De recon-
structie van de Hoogstraat is bijna klaar. Daar-
na zullen het park zelf, het Kelfkensbos en het 
museum worden aangepakt en gerenoveerd.

Subsidie Steenbreek verlengd
De campagne Operatie Streenbreek, uitge-
voerd door de Bastei, richt zich vooral op de 
bewustwording bij bewoners en het vergroten 
van de kennis van de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering, zoals wateroverlast, 
hittestress en droogte. Het groeiende besef 
bij bewoners dat ze zelf een bijdrage kunnen 
leveren aan het verminderen van deze nega-
tieve gevolgen door hun eigen tuintegels en 
andere verharding te vervangen door groen, 
heeft ertoe bijgedragen dat de campagne die 
drie jaar geleden van start ging een succes is 
geworden. Reden om de subsidie, te verlen-
gen met nog eens drie jaar en een bedrag van 
200 duizend euro. Meer informatie op www.
debastei.nl. Er kunnen ook nog huishoudens 
gebruik maken van gratis tuinadvies. 

In het voorjaar is er nog een ronde van 16 tot 
en met 27 mei. Tuinadviseurs Sytske van der 
Kooi van StaLa en Ine Voets van INVO geven 
gratis Steenbreek-tuinadvies. Voorwaarde 
is wel dat minimaal 60 procent van de tuin 
groen wordt. Maak een foto van de tuin voor-
dat de stenen eruit gaan en één nadat het 
groen is aangeplant. Een aanmeldformulier 
kan je aanvragen en eventueel een tegeltaxi 
via netwerk.steenbreek@debastei.nl.

Er is een actie voor de aanleg van geveltuin-
tjes. Zie bladzijde 23.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto's: 
Gerie Sandmann (boven) en David van Haren (onder) 

Steenbreekactie

http://www.debastei.nl
http://www.debastei.nl
mailto:netwerk.steenbreek@debastei.nl


21

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

DOOR ANNE DINNISSEN

Kalmte na de storm
Twee jonge mensen, de koude wind sloeg ons 
om de oren. 'Wat leuk dat u hier tafeltennist; ik 
was er altijd goed in en zou eigenlijk wel weer 
willen spelen. We zitten veel op onze kamer en 
weten niet waar het naar toe gaat, met onze 
studie en krijgen we dadelijk nog wel werk? 
Mag ik nog eens langskomen?' 'Er was hier on-
langs ook nog een andere student die graag 
wilde tafeltennissen; ik heb zijn nummer als je 
wilt.'

Verstoppertje
Als je capuchon zo groot is, dat je er helemaal 
in kunt verdwijnen, denk je dat ik je niet zie, 
maar ik zie, ik zie, wat jij niet weet dat ik zie: 
oké…, als jij niet durft, dan nodig ik je gewoon 
toch de volgende keer uit en gaan we samen 
tafeltennissen! 

Waar is het feestje?
Mijn tafeltennismaat en ik waren flink aan het 
werk aan de tafeltennistafel. Het was dan ook 
fantastisch weer en ook een opa en oma hingen 
aan de fitnessapparaten en hun kleine klein-
kind voetbalde met onze verdwaalde balletjes. 
Het leek wel feest buiten. Zo ook voor een fiet-
ser die zijn fiets tegen de kademuur stalde en 

zijn jas uittrok; hij had er vandaag echt zin in en 
ging er eens goed voor zitten. Hij becommen-
tarieerde ons spel, praatte honderduit en zijn 
woordenstroom leek niet meer te stoppen; het 
maakte dan ook niet zo heel veel uit om hem 
nog van een weerwoord te voorzien. Het kleine 
kleinkind dribbelde met de pingpongballetjes 
onze kant uit en ook opa en oma voetbalden 
met ons mee. De fietser stapte op zijn fiets en 
wij wensten hem nog een fijne dag. 'Nee', zei 
hij, 'dat wordt het niet, want jullie hebben he-
lemaal niet naar mij geluisterd.' 

Daar is het feestje!
De zon stond nog hoger aan de hemel en ge-
heel onverwacht liep ik op de terugweg langs 
de Waalkade een 'oud' bevriend stel tegen het 
lijf, maar de man herkende ik helemaal niet 
meer: had ze soms een andere man? Zijn ge-
zicht was opgezwollen, zijn haren verdwenen 
en zijn borstkas ineengekrompen door de 
angst voor corona; dat zou gezien zijn ziekte, 
het einde kunnen betekenen. Zijn vrouw had 
hem vandaag aangespoord om even ergens 
anders dan thuis te zijn en misschien zouden 
ze ook voorzichtig een terrasje kunnen pakken. 
ZE hadden namelijk gezegd dat WE het weer 
mochten proberen. En daar bleek het feest al 
te zijn losgebroken: lange rijen mensen ston-
den te popelen om een plaatsje op de terras-

sen of in het aangelegde groen te bemachti-
gen; er was geen houden meer aan! De 'oude' 
bekende man was inmiddels niet meer dan een 
schim: hoe komen we hier in hemelsnaam weer 
uit? Op de vlucht zwaaide ik hen nog even na, 
maar ook zij was in gedachten heel ergens an-
ders… 

Even doorzetten
Het weer was zeer somber gestemd toen ik de 
gordijnen opentrok. En inderdaad, het was erg 
stil op het sportveldje, totdat een jongeman, 
weersbestendig ingepakt, het erop waagde. 
Zijn basketbal kwam tevoorschijn en soms 
trof hij doel, om na ieder schot weer opnieuw 
op adem te komen. Hij was sterk vermagerd; 
het ziekenhuis had het niet nagelaten om er 
nieuwe moed in te pompen, maar de lucht was 
er zichtbaar uitgezogen. Corona had zich erg 
vijandig naar hem opgesteld en hij had dan 
ook op zijn eigen verjaardag niet van de par-
tij kunnen zijn. Gezond eten en ook bewegen, 
was het advies: hij had vroeger veel basketbal 
gespeeld, dus beweging zat in zijn bloed en 
ook de tijd had zich nu als nieuwe vriend bij 
hem aangediend…

Geen dank
'Mevrouw, dank u wel, dank u wel, was héél 
leuk' en al zwaaiend spoten ze weg op hun 
scootertjes...

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

Foto: Gerie Sandmann

mailto:annedinnissen@hotmail.com
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FAN zoekt admini-
stratieve ondersteuner
FAN staat voor Friendship Albany Nij-
megen\. Een internationale vriendschap 
tussen twee steden sinds 1947 die zijn 
oorsprong vindt in de Amerikaanse be-
vrijding en wederopbouw van Nijmegen. 

Gezocht: iemand die onze stichting een of 
twee halve dagen per week komt helpen met 
administratieve en PC-werkzaamheden. De 
stichting viert dit jaar een 75-jarig vriend-
schapsjubileum en heeft activiteiten in 
voorbereiding. We zoeken iemand die goed 
thuis is in Microsoft en daarmee de organi-
satie vooruit wil helpen. Het is leuk als je 
ook belangstelling hebt voor de Nijmeegse 
stadsgeschiedenis, affiniteit hebt met orde-
nen en archiveren en niet echt opziet tegen 
Engelse teksten. Als je eenvoudige video’s 
en foto’s kunt bewerken is dat ook een pre. 
We denken aan zes uren (2 x 3) per week, 
liefst tot en met oktober. Vakanties tussen-
door is geen probleem. 

FAN is een kleine not-for-profit stichting 
met een kantoor aan huis in Nijmegen-Oost. 
Het pand is rolstoeltoegankelijk waarmee 
de vacature ook geschikt is voor iemand die 
minder mobiel is. Onze stichting is betrok-
ken bij de cultuurgeschiedenis van de stad 
en we zijn onderdeel van de jaarlijkse re-
gionale Market Garden-herdenkingsactivi-
teiten. We hebben een breed netwerk in de 
stad.

Werkzaamheden/gevraagd wordt: iemand 
voor twee halve dagen om de kantoororga-
nisatie te verbeteren: mailboxen synchroni-
seren, updates uitvoeren, excel bestanden 
maken, outlook agenda, assistentie bij or-
dening en archiveren; bewerken van korte 
video’s, technische assistentie bij posts voor 
website (WordPress) en nieuwsbrief .

Geboden wordt: een fijne rustige werkplek, 
koffie/thee. Afwisselend zelfstandig en sa-
men werken. Je levert een bijdrage aan een 
bijzonder jaar en aan een bijzonder verhaal 
van Nijmegen.

Graag willen we in contact komen, via een 
mail met een kort cv en motivatie. Wilt u 
meer weten over stichting FAN ? We heb-
ben een tweetalige website: www.stichting-
fan.nl. 

Interesse? Stuur a.u.b. een mail met kort cv 
en motivatie naar info@stichtingfan.nl of 
neem contact op met Anja Adriaans, direc-
teur Stichting FAN, 06 53 59 56 69. 

Gevraagd een SECRETARIS die op vrij-
willige basis (vergoeding volgens de 
wettelijke regels) wil meewerken in het 
bestuur van HBN.

HBN is een vereniging met volledige 
rechtsbevoegheid met als doel het beharti-
gen van belangen van bewoners van huur-
woningen van Stichting Woonwaarts.
Als lid van het bestuur word je lid van de 
vereniging en ben je huurder in Nijmegen 
van een woning van Woonwaarts.
Het secretariaat is het aanspreekpunt van 
de vereniging voor de leden.

Het secretariaat heeft onder andere als 
taak:
• de verwerking van alle post,

• het beheer van alle overige administratie,
• agenderen van de vergaderdata,
• het bijhouden van het rooster van aftre-
  den van het bestuur,
• archiveert alle relevante documenten,
• notuleert de bestuursvergaderingen of 
  vraagt een medebestuurslid daarvoor,
• houdt nauwgezet de ledenadministratie 
  bij.

Na een inwerkperiode stellen wij voor dat 
de werkzaamheden aanvangen uiterlijk 
1 juli 2022. Meer info bij Anne van der 
Zwaan, telefoonnummer 06 27 26 53 40.
Sollicitaties: schriftelijk naar 
Anne van der Zwaan, Van ’t Santstraat 205, 
6523 BE Nijmegen of 
per e-mail aan hbnnijmegen@gmail.com.

De lente is begonnen. De oranje FAN-tul-
penbedden in hartje Nijmegen gaan dus 
weer prachtig bloeien. Heeft u ze vorig jaar 
al gespot?

FAN is kort voor Friendship Albany Nijme-
gen. De stad Albany in de Verenigde Staten 
hielp Nijmegen in de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Als dank schonk ko-
ningin Wilhelmina tweeduizend oranje tulpen-
bollen, een gebaar dat in Albany uitgroeide tot 
een jaarlijks Tulip Festival. Albany en Nijme-
gen werden sister cities. Ter ere van deze his-
torische vriendschapsband nam stichting FAN 
het initiatief voor bloeiende oranje tulpen in 
de binnenstad van Nijmegen. 

In de afgelopen weken hebben we ervaren 
hoe de waarde van vriendschapsbanden en het 
bieden van hulp aan anderen in nood ten allen 
tijde terugkeert. Het is daarom des te belang-

rijker om de bloei van dit historische vriend-
schapssymbool te vieren. FAN wil dit doen 
door iedereen op te roepen zijn/haar mooiste 
foto op te sturen van de Nijmeegse oranje tul-
penbedden. Pak je camera en bewonder ze bij 
de rotonde op de Waalkade en in de buurt van 
de Tunnelweg en het Quack-monument.

Stuur je meest FAN-tastische foto vóór 4 mei 
12.00 uur op naar: secretariaat@stichtingfan.
nl en maak kans op een leuk prijsje. De win-
naar zal dan snel bekend worden gemaakt. 

Voorwaarden: stuurt naast je foto je contact-
informatie mee. Met je inzending geef je toe-
stemming dat stichting FAN je foto kosteloos 
mag gebruiken voor haar publiciteit en doel-
einden van deze fotowedstrijd.

Tekst: Anja Adriaans, directeur Stichting FAN
Foto (uit 2021): Ad Borsboom

Stichting FAN fotowedstrijd: PAK JE CAMERA! 

SECRETARIS VOOR BESTUUR HBN GEVRAAGD

http://www.stichting-fan.nl
http://www.stichting-fan.nl
http://www.stichting-fan.nl
mailto:info@stichtingfan.nl
mailto:hbnnijmegen@gmail.com


Ommetje stadscentrum 
Wie wil mee-organiseren 

of optreden?
Zaterdagavond 1 oktober is de jaarlijkse 
Nacht van de Ommetjes. In heel veel 
Nijmeegse wijken maken mensen tussen 
20.00 en 22.00 uur samen een wande-
ling in hun buurt en worden onderweg 
getrakteerd op prachtige verhalen, kunst 
en leuke optredens. Deelnemen is gratis. 
Het is al jaren een succes. Enthousiaste 
bewoners organiseren de ommetjes 
voor hun eigen wijk.

We zoeken mensen die het Ommetje 
voor het stadscentrum en de Bene-
denstad mee op willen zetten.  

Samen gaan we op zoek naar bijzon-
dere plekken, mooie verhalen uit de 
wijk en mensen die willen optreden. 
We stippelen een route uit en doen de 
publiciteit. De overkoepelende organisa-
tie in Nijmegen zorgt voor flyers, posters 
et cetera. En geeft een klein organisa-
tiebudget. Wie vindt het leuk om mee 
te werken? Dan komen we binnenkort 
alvast een keer bij elkaar.

Of misschien wil je wel optreden 
tijdens de Nacht.

Ben je muzikaal, wil je een gedicht of 
verhaal voordragen of heb je mooie 
eigen kunst om te laten zien? Laat het 
dan ook weten natuurlijk en we kijken of 
het past in het programma.

Interesse om mee te organiseren (veel 
tijd kost het je niet) of op te treden? 
Stuur een kort berichtje naar 
nijmeegseommetjes@gmail.com (t.a.v. 
Lucy Holl) en we nemen graag contact 
met je op.

www.denachtvandeommetjes.nl

Tekst en foto: Lucy Holl
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Nacht van de Ommetjes in 2021

In het weekend van 14 en 15 mei staat het 
Hezelstraatkwartier in het teken van de 
kunst. 

Ooit bestemde de gemeente Nijmegen deze 
wijk tot het Montmartre van Nijmegen. En nu, 
corona lijkt alweer vergeten, is het eindelijk 
zover: veertien kunstenaars en galeristen ope-
nen hun deuren voor het publiek. 

We hebben te maken met een primeur: de eer-
ste keer dat de handen ineen geslagen zijn om 
zo’n evenement op deze plek mogelijk te ma-
ken. Bij Cis Bakker, van Galerie Felix solo, 
Lange Hezelstraat 93, borrelde het idee al een 
tijdje. Na her en der wat gepolst te hebben 
kwamen in januari een aantal enthousiaste 
Hezelstraatkwartierders bij elkaar. Bij Hettie 
Laarakker, eigenaar van Ruimte voor Kunst, 
werden plannen gesmeed die razendsnel resul-
teerden in de oprichting van een nieuw evene-
ment met de naam Hezelkunst.
De organisatie is in handen van vijf mensen: 
Karin van Dooren van Kunstkamer Kraai, 
Bottelstraat 8a, Caroline Koenders, SLAK 
atelier Hessenberg 1, Freek van Ginkel, kun-
stenaar woonachtig in de Pijkestraat 21, Hettie 
Laarakker, Ruimte voor Kunst, Lange Hezel-
straat 46, en Yvonne Halfens, kunstenaar met 
een atelier op de Pijkestraat 6.
Het startpunt van de route is Lange Hezel-
straat 46, waar van alle deelnemers minimaal 
één werk te zien zal zijn. Folders met alle 
open ateliers en een looproute zijn daar ook 
verkrijgbaar. 
De organisatie hoopt hiermee eenieder te la-
ten kennismaken met kunst in het Hezelstraat-
kwartier waarbij het streven is dat het een jaar-
lijks terugkerend gebeuren zal worden. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Karin van Dooren 06 51 12 33 62 of  Hettie 
Laarakker 06 10 18 32 52.

Tekst: Caroline Koenders   Foto: Hezelkunst

Vlnr. Freek van Ginkel, Hettie Laarakker, Karin van 
Dooren, Caroline Koenders en Yvonne Halfens

Hezelkunst op 14 en 15 mei

Groenere binnenstad
Een binnenstad met zoveel mogelijk groen. 
Dat wil jij toch ook? Op twee Doedagen, za-
terdag 14 mei en 24 september, kun je als be-
woner in de binnenstad aan de slag met het 
aanleggen van een geveltuintje. 

Operatie Steenbreek en NL Bloeit! zorgen 
voor materiaal, begeleiding en gezelligheid. 
Want gezellig worden deze doedagen onge-
twijfeld!
Tussen 10 en 14 uur helpen we je op weg met 
het aanleggen van je geveltuin. Je krijgt plant-
jes en we zorgen voor het juiste materiaal om 
mee te werken. Voor de harde werkers zorgen 
we ook voor een lekker hapje en drankje als 
lunch.

Meld je aan via netwerk.steenbreek@debastei.
nl en dan zien we je op de doedag!
Deze activiteit is een initiatief vanuit Actieplan 
Binnenstad. 

Tekst: Robin Kop   Foto: sjon.nl

mailto:nijmeegseommetjes@gmail.com
http://www.denachtvandeommetjes.nl
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Nieuws van Activiteitencommissie Benedenstad (ACB)

  Stadstuin

Maquettehuis van de Benedenstad
Achterin de stadstuin van wijkcentrum ’t Oude 
Weeshuis aan de Papengas staat het Maquet-
tehuis met de twaalf meter lange maquette 
van de Benedenstad in 1932, gemaakt door 
Frans Friedrichs. Het gebouw is neergezet 
door Jo Janssen en zijn broer Jack, met hulp 
van vrijwilligers uit de buurt. Vorig jaar en af-
gelopen februari is, opnieuw door vrijwiligers 
en bedrijf De Variabele – met als organisator 
Nol Rijken –, het nodige gekit en geschilderd. 
Ook is mooie verlichting gemonteerd die de 
maquette prachtig doet uitkomen.
Op dit moment knappen drie vrijwilligers, Am-
ber, Arthur en Paul, de maquette zélf verder 
op. Ze zijn bezig met schoonmaken, wat klei-
ne reparaties en (bij)schilderwerk. Behalve dat 
komt er ook een groot paneel met informatie 
over de gebouwen en straten die je op de 
maquette ziet.
Zaterdag 18 juni hopen we de officiele ope-
ning te kunnen organiseren als de agenda van 
Burgemeerster Bruls het toelaat. De opening 
staat gepland van 10.30 tot 11.00 uur.

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

Stadstuin: we gaan de goede kant uit
Het is al volop voorjaar met een heel wisse-
lend weerbeeld. Behoorlijk warme dagen maar 
ook heel koude dagen met sneeuw, wind 
en vorst. Wij vinden het spannend hoe de 

fruitboompjes, die net in bloei staan, de kou 
overleven en of er nog kersen en appels aan 
komen. De magnoliastruik deed erg haar best 
maar verkleurde al snel. Jammer maar... We 
gaan qua weer de goede kant uit en zien dan 
vast hoe goed de planten zich herstellen. 
Ook de Zentuin heeft een ‘grote-schoon-
maakbeurt’ gehad en is weer klaar voor het 
komende seizoen. Ondertussen gaan we 
gewoon door met het wekelijkse onderhoud 
van de borders en de grindpaden. We hopen 
dat binnenkort ook een begin kan worden 
gemaakt met de overkapping van het terras 
zodat het ook daar dan weer goed toeven is.
Op 11 juni is het nationale tuinendag. Op die 
dag is zowel de tuin van ’t Oude Weeshuis 
als die van het Gezondheidscentrum ernaast 
open en zijn alle liefhebbers van harte welkom 
om de tuinen te bewonderen of er gewoon 
even lekker in te zitten. Als iedereen een 
portie mooi weer meebrengt, wordt het een 
prachtige dag.

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. Dage-
lijks kan daar gebruik van worden gemaakt. 
Loop gerust naar binnen en speel mee.

  Repair Café
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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 samen actief

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

We hebben gelukkig weer heel wat gezellige 
ochtendjes achter de rug in wijkcentrum ‘t 
Oude Weeshuis in de Benedenstad. Eind no-
vember was de grote Nostalgieshow van Bert 
Lagerweij en Dirk-Wim in ‘t Hof samen met 
Simone Kiekebosch. Op 2 maart kwam Moni-
que van Daal langs van Club Goud. Ze vertel-
de over het kunstproject waaraan ze werkt en 
de mogelijkheid om als vrijwilliger boven de 
75 jaar actief te zijn. Op 9 maart heeft Twan 
Niesten een lezing gegeven over bewegen, 
vallen en opstaan. De bijeenkomst van 16 
maart stond in het teken van de gemeente-
raadsverkiezingen. Het stembureau zat in ’t 
Oude Weeshuis, dus wie wilde stemmen kon 
zijn gang gaan. Op 23 maart vertelde René 
van Hoften leuke wetenswaardigheden over 
hoedjes. Op 6 april hebben we leuke paasde-
coraties gemaakt. En op 13 april was er een 
gezellige paasbingo. Helaas is het uitstapje 
met de museum-plus-bus niet doorgegaan. 
Door de coronamaatregelen kregen we begin 
februari al door dat het wederom uitgesteld 
zou moeten worden. We hopen binnenkort 
weer positief bericht te ontvangen over een 
alternatieve datum.

NL doet

Draag ook een steentje bij
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen 
aan de activiteiten voor ouderen. Naast een 
financiële donatie kunt u ook een activiteit 
doneren. De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. 
U ontvangt een factuur met de gemaakte on-
kosten. Stichting Benedenstad Nijmegen heeft 
een ANBI-status. Voor verdere informatie en/
of aanmelding kunt u bellen met Els Stoutha-
mer van Stichting Benedenstad Nijmegen: 06 
18 47 36 89 of mailen: info@stichtingbeneden-
stadnijmegen.nl. Kijk ook eens op onze Face-
bookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen. 
Of op onze website: www.stichtingbeneden-
stadnijmegen.nl.

NL doet
Op 11 maart hebben we meegedaan met de 
landelijke actie van het Oranjefonds: NL doet.
Ondersteund door vrijwilligers van Holland 
Casino Nijmegen hebben we de ouderen ver-
wend met een heerlijke high tea en een gezel-
lige ouderwetse bingo.

Tekst: Els Stouthamer   
Foto’s: Els Stouthamer en Gerie Sandmann

Bewegen met Twan Niesten Kunstproject met Monique van Daal

Buurttafel: nieuwe kok gezocht
Iedere donderdag koken vrijwilligers een 
heerlijke 3-gangen maaltijd voor de mensen 
uit de buurt. Voor slechts 6 euro per persoon 
kun je genieten van een voedzame maaltijd 
met ook altijd nog een kopje koffie na.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van Eric en Andy, de drijvende krachten ach-
ter de buurttafel. We zijn dan ook dringend 
op zoek naar een enthousiaste kok die de 
leiding op zich wil nemen over de keuken. 
De werkzaamheden beginnen aan het begin 
van de week met het maken van een menu 
en de doen van de bestelling bij Picnic (de 
boodschappen worden bij het wijkcentrum 
bezorgd). Op donderdag komen de vrijwilli-
gers om 15.30 uur bij elkaar om de voorbe-
reidingen te treffen en het koken te starten. 
Vanaf 17.30 uur kan de maaltijd uitgeserveerd 
worden. Na het kopje koffie rond 19.00 uur 
sluiten we af. 
Wil je ook gezellig aanschuiven? Bel dan met 
de buurttafel: 06 53 16 90 95. Bij binnenkomst 
betaal je 6 euro.
Wil je de keuken graag ondersteunen? Bel dan 
even met Els Stouthamer: 06 18 47 36 89.

Doe mee in het Repair Café
Repair Café Nijmegen-Centrum is een buurt-
initiatief dat repareren promoot als alternatief 
voor weggooien. De initiatiefnemers organi-
seren elke eerste vrijdag van de maand een 
Repair Café in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis 
aan de Papengas van 11.00 tot 13.00 uur.
Inwoners van Nijmegen-Centrum kunnen hier 
naartoe komen met hun kapotte spullen, om 
die ter plaatse, samen met vrijwillige repa-
rateurs, weer in orde te maken. Repair Café 
Nijmegen-Centrum heeft nog ruimte voor 
meer handige vrijwilligers uit de buurt. Doe 
ook mee!
Repair Café Nijmegen-Centrum zoekt buurt-
bewoners met verschillende vaardigheden om 
tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwe-
zig te zijn als reparatiedeskundige. We zoeken 
vooral mensen die handig zijn met (kleine) 
elektrische apparaten en die het leuk vinden 
om hun kennis te delen met buurtgenoten.
Meer weten over het Repair Café? Kijk op de 
landelijke site Repaircafe.nl. Aanmelden als 
vrijwilliger? Bel met Els Stouthamer: 
06 18 47 36 89. Tot ziens in het Repair Café!

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

mailto:info@stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
mailto:info@stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
mailto:info@stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
http://www.stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
http://www.stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
http://www.stichtingbeneden-stadnijmegen.nl
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advertenties

Vind jij het leuk om technisch     
creatief bezig te zijn? Maak dan 
kennis met onze leerzame  
cursussen vol hout- en  metaal-
bewerking, elektronica, program-
meren en robotica. 

We hebben voor zowel kinderen als 
jongeren leuke techniekactiviteiten 
om te doen onder goede                 
begeleiding. Ben jij nieuwsgierig? 
Kijk vooral op onze website naar 
wat wij doen!

Je kan binnen onze groepen doorstro-
men op jouw niveau. Dus van begin-
neling af kan je je ontwikkelen tot een 
echte uitvinder. 

Voor wie? 
Jongens en meiden 
van 6 t/m 18 jaar 

Stichting  
De Jonge Onderzoekers Nijmegen 
Derde van Hezewijkstraat 2A 
6542 JP  Nijmegen

info@djonijmegen.nl
www.djonijmegen.nl

Met een beetje hulp
langer thuis

www.langerthuisni jmegen.nl
088 - 00 17 121

Praktische hulp

Ouderenadvies

Deel de Dag

Veilig wonen

Onderdeel van Sterker sociaal werk

Langer Thuis is er voor ouderen in Nijmegen 
die zelfstandig wonen en dat zo lang mogelijk 

op hun eigen manier willen blijven doen.

Onder grote belangstelling was 
op vrijdag 15 april de presen-
tatie van het boek De Hezel-
straat in Verhalen, geschreven 
door Ed Nieuwenhuis. Zie het 
interview op pagina 4. Het 
boek is verkrijgbaar bij Dekker 
v.d. Vegt en Roelants in Nij-
megen en Bruna in Wijchen. 
Het is ook te bestellen via tele-
foonnummer 06 43 79 51 51.
Foto: Gerie Sandmann

DE WEESGEGROETJES
Smartlappenkoor zoekt nieuwe leden
Sinds 2014 is er een heus amateur smartlappenkoor actief 
in de Benedenstad: De Weesgegroetjes. Hun repertoire 
bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandstalige liedjes, maar 
ook een enkel buitenlands nummer komt aan bod.

Er zijn in het verleden al diverse optredens verzorgd. Onder 
andere bij De dag van het Levenslied, Nijmeegs Artiestenfes-
tival (onderdeel van de Vierdaagsefeesten), maar ook voor 
kleinere groepen brengen zij gezellige meezingers mee. Ook 
bij braderieën, verzorgingstehuizen, en andere gezellige bij-
eenkomsten zijn zij graag geziene gasten!

Dus heeft u iets te vieren of gewoon een gezellige gelegen-
heid? Wij komen graag langs!

Het koor is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die het leuk 
vindt om te zingen is welkom, ongeacht leeftijd, woonplek, 
en zangtalent is niet vereist. Lijkt dit je leuk en wil je een kijkje 
komen nemen om te zien of het iets voor je is? Neem dan 
contact op met onderstaand e-mailadres.

Waar: wijkcentrum 't Oude Weeshuis, Papengas 8.
Wanneer: om de twee weken op maandagavond. Neem con-
tact op voor de eerstvolgende repetitieavond.
Tijd: Van 19.30 tot 20.30 uur.

E-mail: m.arts189@upcmail.nl      Tekst: Diana Arts

BOEKPRESENTATIE

  Een volle Mariënburgkapel

mailto:info@djonijmegen.nl
http://www.djonijmegen.nl
http://www.langerthuisnijmegen.nl
mailto:m.arts189@upcmail.nl
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Stad van schippers en stuurlui, 
kasteleins en cafés. 
Stille straten en havenkades,
urban squatters en yuppen.

Stad van uitbreiding en inbreiding, 
bestuurders en keuzes, 
van rivieren en kanalen, 
van binnenhavens en sluizen. 

Van burgers en buitenlui, 
van bourgondiërs en asceten, 
hedonisten en hufters, 
van wassend water en toeristen. 

Van kermis en vertier, 
van bruggen en waterwegen, 
van fietsers en motoren, 
van twee benen op de grond naar verre oorden. 

In ruim vier uren stroomaf naar zee gevaren,
van fietsen over de dijk. 
De morgenstond in goudachtig licht.
Van boten en herinneringen die voorbij gaan. 

Van mensen die elkaars pad kruisen. 
Stad van terrassen en horeca, 
van de grote en de kleine kaart.
Stad van levendigheid en jeugd.

Stad van stilte.
Uniek gelegen in middel-Nederland. 
Stad van historie. Stad van toekomst. 
Stad van studie en Hollands glorie. 

Stad van scholen op alle niveaus. 
Stad van treinen. Stad die nooit stilstaat. 
Stad van renners en volgers. 
Stad die altijd vooruit gaat. 

De meest zuidelijke stad van het noorden. 
De meest noordelijke stad van het zuiden. 

Stad die kleurrijk is; aan ieder een plaats wil geven 
en ieder het zijne gunt. 
En de rivier stroomt door en ziet dit alles aan. 
Wie laat wie aan zich voorbijgaan? 

De Waalstad op grote hoogte gelegen. 
De stad die alles overziet en alles ondergaat.
De oudste van het land. Maar nooit verroest en versleten.
Laat staan door velen vergeten. 

Het middelpunt van de wereld bij de Vierdaagse in juli. 
Wanneer de zomer brandt en afzien het devies is.
In vier dagen vier richtingen op. Ver van stedelijk gewoel. 
Wat resteert onderweg is het bekende Vierdaagsegevoel. 

Wat is een stad zonder mensen? Zonder hoop en verwachting? 
Er is een brug bijgekomen, een extra weg gebaand. 
Die weg steekt over naar het zuiden én noorden, 
een rondweg om de halve stad. 

Wie wil er nou niet in Nijmegen wezen?
Stad aan de rivier. 
Het water stroomt in al z’n zwaartekracht. 
Langs de stad in al zijn pracht. 

En ’s avonds blijven de lichten nog lang schijnen, 
tot ook het laatste glas ten einde is. 
Dat zijn de kleine uurtjes die niemand meer verwacht.
Het licht op die brug blijft schijnen dag en nacht, 

voor degenen die ons bevrijdden. 
Die vlam zal nooit worden gedoofd. 
Zij zijn altijd weer welkom. Zij vormen onze gezamenlijke 
herinnering aan recht en vrede voor ieder die dat wil. 

Langzaam doven de lichten 
in een stad die altijd wakker is.
De viaducten temperen hun licht. 
De straten nemen flink gas terug. 

Zon speelt kiekeboe met de horizon en lost op achter de kim. 
Langs de kade het knarsen van de lichte pontons en lichtere bo-
ten. Er is altijd beweging in de rivier. Het eeuwige geluid 
van water naar horizon en de zee. 

Nijmegen stelt zijn grenzen.
Zelfs hier telt een dag 24 uur en geen minuut meer. 
‘Last orders!’ klinkt nog even na... 
Tot ook de laatste gast aan de horizon verdwijnt…

Nijmegen altijd.
              Vincent Beijk   Foto’s: collectie auteur

  Nijmegen altijd!
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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

GFTDAAR 

WE MEE!WINNEN

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

Gft, daar winnen we compost mee! 

Elk jaar halen we zo’n 40 miljoen kilo  
etensresten, groente-, fruit- en tuinafval  
(gft-afval) in de regio op. 

Alleen goed gescheiden gft-afval kunnen  
we gebruiken als grondstof voor nieuwe  
producten. Daarmee winnen we compost  
en groen gas. 

Het is dus belangrijk dat je geen ander afval bij 
het gft-afval doet. Dan is alle moeite voor niets. 
En dat is zonde! 

Bedankt voor het goed scheiden van jouw 
gft-afval! Daar geven we je graag iets voor te-
rug. Als je vanaf 28 maart afval naar de  
milieustraat brengt, kan je maximaal 2 zakken 
compost gratis meenemen.

advertenties

http://www.dar.nl/gft
mailto:info@dar.nl
http://www.auto-vanbon.nl


Ouderenadviseur van Langer Thuis denkt met u mee en helpt verder
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Heeft u als Nijmeegse oudere vragen of 
problemen die te maken hebben met het 
ouder worden? Bijvoorbeeld over uw 
welzijn, een zinvolle invulling van uw dag, 
veilig wonen of zorg? 

Dan kunt u terecht bij de ouderenadviseur. De 
ouderenadviseurs werken vanuit Langer Thuis 
Nijmegen. 

De ouderenadviseur denkt mee, helpt bij 
het zoeken naar een oplossing en weet 
alles over welzijn, wonen en regelingen voor 
ouderen. Carlien de Witte, Berry Rodie en 
Kayra Muurlink werken als ouderenadviseur 
in verschillende teams, verspreid over de 
stad. Ze kennen hun wijken en hebben goede 
contacten met gemeente, zorginstanties en 
ondersteuningsmogelijkheden. 

Vertrouwd gezicht
Berry Rodie is al jarenlang ouderenadviseur 
in Nijmegen-Centrum, de Benedenstad en 
Oost. ‘Wij gaan thuis met een oudere – en 
vaak ook met de mantelzorger – het gesprek 
aan en kijken wat er speelt’, vertelt Berry. ‘Zo 
zien we wat er nodig is én wat er kan. Is er 
bijvoorbeeld praktische hulp nodig of eerder 
een goed gesprek? Ik geef altijd mijn kaartje, 

zodat ze me kunnen bellen als ze vragen heb-
ben. Dat geeft houvast. Je bent een vertrouwd 
gezicht.’

Veilig wonen
Kayra Muurlink krijgt regelmatig vragen 
van ouderen (of mantelzorgers) die willen 
weten wat er op hen af gaat komen. ‘Mensen 
willen weten: “Wat als ik hier niet kan blijven 
wonen?” Vaak kan ik ze geruststellen. Of ik 
geef tips om de woning veiliger te maken of 
suggesties voor praktische hulp. Er is zoveel 
mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. 
Maar het kan ook complex zijn. Bijvoorbeeld 
als je bij een echtpaar komt van wie de een 
dementie heeft en de situatie schrijnend is 
voor allebei. Die mensen zijn hun hele leven 
bij elkaar. Ook dan zoek je naar de beste 
oplossing.’
Carlien de Witte: ‘Veel vragen gaan ook over 
een zinvolle daginvulling. Zeker in coro-
natijden zijn ouderen vaak alleen. Voor een 
mevrouw die ik vorige week sprak bracht 
een vrijwillig bezoekmaatje uitkomst. Soms 
help ik iemand over de drempel om te gaan 
koffiedrinken in het buurthuis of bij de dag-
besteding. Je zoekt altijd weer samen naar 
iets wat past en wat juist díe persoon helpt en 
blij maakt.’ 

Laagdrempelig en gratis
Het ouderenadvies is onderdeel van Langer 
Thuis (het ouderenwerk van Sterker). Tot eind 
2021 werkten de ouderenadviseurs in het 
sociaal wijkteam. Nu werken ze weer recht-
streeks voor ouderen en hun mantelzorgers. 
‘We blijven laagdrempelig’, aldus Carlien. 
‘Ons advies is gratis. Elke vraag kan gesteld 
worden, groot of klein. Praten met een ver-
trouwde en onafhankelijke professional kan 
heel fijn zijn.’

Langer Thuis Nijmegen wil het voor ouderen 
mogelijk maken om op een prettige manier 
langer thuis te kunnen blijven wonen. En om 
zo lang mogelijk te blijven meedoen in de 
samenleving. Bijvoorbeeld door middel van 
praktische diensten, dagbesteding, advies 
over veilig wonen of informatie en advies over 
mogelijkheden en regelingen voor ouderen. 

Meer weten over Langer Thuis? Kijk op www.
langerthuisnijmegen.nl. 
Langer Thuis is op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur bereikbaar via 088 - 00 17 121 of 
via mail langerthuisnijmegen@sterker.nl. 

Tekst: Joske Lamers 
Foto: Langer Thuis (Sterker sociaal werk)

Ouderenadviseurs Kayra, Carlien en Berry 

http://www.langerthuisnijmegen.nl
http://www.langerthuisnijmegen.nl
mailto:langerthuisnijmegen@sterker.nl


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!

http://www.schoenmakerijtweehuysen.com
mailto:paul@geerlingoptiek.nl
mailto:info@peelenadministratie.nl
http://www.pjschilderwerken.nl
http://www.wiromahieu.com
http://www.mabnijmegen.nl
http://www.moenenwoondecratie.nl
http://www.piccolinonijmegen.nl
http://www.wereldwinkelnijmegen.nl
mailto:info@marikenmagazine.nl
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We hebben eerder iets laten zien van de knip-
selkunst van Hans Zwaan: uit zwart papier uit-
geknipte figuren, opgeplakt op een witte ach-
tergrond. Een wonder van precisie en vooral 
geduld. Eerlijk gezegd, ‘precies’ kan ik wel zijn 
als het er op aan komt, maar ‘geduld’… dat is 

toch een zwak punt bij mij. Daarom heb ik des 
te meer bewondering voor wat Hans Zwaan 
hier gepresteerd heeft. Het is geen ‘hoge’ 
kunst; het is een alledaagse voorstelling, drie 
spelende katjes met een bolletje wol. We 
kennen het beeld allemaal en het blijft een 

Hans Zwaan: knipselkunst, spelende katten
glimlach uitlokken, omdat het ons zoveel aan 
de concentratie van kinderen doet herinneren. 
Gefixeerd, met zes kattenogen, op dat bolletje 
dat schijnbaar willekeurig heen en weer schiet. 
Zoals een peuter nog niet in de gaten heeft 
dat hijzelf de aanstichter is van die beweging 
maar denkt dat er een eigen wil in dat bolletje 
schuilt, zo zie je die katjes met een mengsel 
van nieuwsgierigheid en misschien ook wel 
jachtdrift, wie weet, spelen met iets dat (zo 
lijkt het) uit zichzelf vlucht en weer terugrolt. 
Bijzonder is ook de omlijsting; ornamenten 
met de suggestie van blaadjes en rankjes. Dat 
kennen we uit schilderijlijsten van vroeger.
Wat er in Hans omging toen hij dit maakte? 
Hij heeft er tientallen gemaakt. Veel liggen er 
bij het Kruispunt. Daar ligt het veilig. Er komt 
niemand met z’n vingers aan. Hans is weer 
verder getrokken. Voor veel mensen is dit 
type werk een soort van yoga of mindfulness; 
je langdurig concentreren op één ding, zodat 
je hoofd leeg wordt, en het hier en nu centraal 
komt te staan. Dat kan heel aangenaam zijn 
in de complexe wereld van nu; voor dak- en 
thuislozen misschien nog wel méér.

Hans Garritsen is vrijwilliger bij het Kruis-
punt, een organisatie voor dak- en thuisloze 
mensen in Nijmegen. Info: www.kruispuntnij-
megen.nl. Het werk is ook te koop voor heel 
schappelijke prijzen. De opbrengst gaat naar 
de maker en het Kruispunt. 

Tekst: Hans Garritsen   Knipselkunst: Hans Zwaan

KUNST IN HET KRUISPUNT
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http://www.kruispuntnij-megen.nl
http://www.kruispuntnij-megen.nl
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