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Lindenberg Cultuurhuis, de Schoenfabriek en Hartje Nijmegen organiseren deze zomer het nieuwe initiatief 
Podium aan de Waal.Tot en met augustus wordt iedere zondag (met uitzondering van de zondagen rond-
om de Vierdaagsefeesten) een programma georganiseerd in het Amfitheater op de Waalkade (ter hoogte 
van de Lindenberghaven). Het is gratis toegankelijk voor iedereen. Zie www.delindenberg.com/theater.

Foto: Steve Eggleton
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  Foto 4. 60 jaar geleden voor 't laatst gezien

DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (18)
Jodenberg, Bep Verhulsdonck (91), Henk Hoogveld (88)

Ed Nieuwenhuis (rechts) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1. Henk Hoogveld   Foto 2. De bakkerswinkel van Hoogveld. 'Chocolaad Driessen’ was een reclamenaam   Foto 3. Bep Verhulsdonck

De Lange Hezelstraat. Een straat met een schatrijke 
geschiedenis. Zo luidt de ondertitel van het door Gilde 
Nijmegen uitgegeven boek De Hezelstraat in verhalen 
dat in april 2022 uitkwam en werd geschreven door Ed 
Nieuwenhuis. Een bundeling van de eerste zestien ver-
halen 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 bereidwilligheid van 
eenieder was groot, de ontdekkingen opzienbarend, het 
enthousiasme stimulerend. Als u de straat of directe om-
geving kent van vroeger, laat het ons weten. We nemen 
graag contact met u op (06 43 79 51 51). \

Dit keer: Bep Verhulsdonck (91) en Henk Hoogveld (88).

Als buurtkinderen speelden Bep Verhuls-
donck (91) en Henk Hoogveld (88) samen 
op de Jodenberg, het gasje (straatje) om-
hoog bij kaashandel De Wit. Na 63 jaar ont-
moeten ze elkaar weer in het appartement 
van Bep aan de Kartuizerhof, de plaats 
waar vroeger de Veemarkthallen stonden. 
Henk komt die dag met zijn auto vanuit 
Woerden naar Nijmegen. Eerst nog even 
over Utrecht om wat zaken af te handelen. 
Tenslotte is hij pas 88 jaar.

De kuirtlegster (de kaartlegster)
‘Da’s lang geleje hè Henk, da we mekuir gee
sien hebbe’, zegt Bep als Henk Hoogveld bin-
nenkomt. ‘Dat is godverdorie zeker allang ge-
leden’, reageert Henk (foto 4). En terwijl Bep 
de in haar enthousiasme omgegooide thee op-
ruimt: ‘Ik heb nog het bild feur mien, da je de 
bril ophad.’ ‘Nee’, reageert Henk, ‘dat was ik 
niet, ikke nie, ik heb nooit geen bril op gehad.’
Bep is geboren in de Steenstraat en kwam via 
de Smidstraat op 6-jarige leeftijd op de Joden-
berg te wonen (foto 5).

Henk zag het levenslicht in het Canisiuszie-
kenhuis, woonde tot z’n vierde in de In de 
Betouwstraat, voordat de familie Hoogveld de 
bakkerswinkel in Hezelstraat nummer 11 be-
gon, nu kaashandel De Wit. (Zie het boek De 
Hezelstraat in Verhalen, 1)
Bep: ‘Da was best ‘n mooie winkel fan hullie. 
Wij wonde achter hullie op de Jodenberg.’
Henk schetst hoe het pand van Hoogveld met 
woonhuis en bakkerij er aan de kant van de 
Jodenberg uitzag. Daaraan grenzend het pand 
van schoenmaker Cornelissen en daarboven 
het ouderlijk huis van Bep. 
Niet voor het eerst en ook niet voor het laatst 
vult Bep aan: ‘En dan ha je nefe ons die kuirte
legster fan Van Let. Die dee kuirt legge. Die 
legde gewoon ferschillende soorte kuirte. Wie 
d’r kwaome? Fan alles, wij mogge duir nie 
nuir binne. Het was een oude frouw, he.’ 
Henk: ‘Ik weet wel, dan was er eerst de 
schoenmaker, dan had je jullie en daarnaast 
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Foto 6. De toren was er al af, tot aan de 
‘galmgaten’

was een poortje. Dat was de achteringang van 
Van Dam, de slager aan de Houtstraat. Als je 
dan door dat poortje het gangetje inging dan 
was er aan de rechter kant de worstenmakerij. 
En wat deden die smeerlappen van knechten 
van Van Dam. Als je daar speelde dan moest 
je niet gek opkijken dat je darmen van het af-
valvlees naar jou toegegooid kreeg. Naast dat 
gangetje had je Vink.’
‘En de kuirtlegster’, vult Bep aan, voor het ge-
val we dat zouden vergeten. 

De oorlog
Zowel Bep als Henk hebben de oorlog meege-
maakt op de Jodenberg. 
Bep: ‘Ik sat op school op de Hessenberg, bij 
de nonne. Kobus, mien faoder, het mien op de 
dag fan ‘t bombardement net d’ruut gehaold. 
Anders wuire we dood gewist. De school was 
wel geraokt, d’r wuire fan die ‘dinger’ op gee
falle, wit je wel. Toen was ik twaolf juir, he.’
Op de constatering dat Beps kringetje niet zo 
heel erg groot was, verzucht ze: ‘En da fond ik 
hillemaol nie fijn hè. Ik moch pas nuir school 
as die begon. Nie froeger, want anders ging je 
‘zwenken’ (spijbelen), see mien faoder. Andere 
mochte altied eerder nuir school.’
In het februarinummer van Mariken uit 2019 
(De Hezelstraat in Verhalen, 1), konden we 
al lezen over de lotgevallen van de broertjes 
Hoogveld tijdens het bombardement, toen uit 
de mond van Cor, de broer van Henk. 
Henk nu: ‘Cor en ik zaten op de Jozefschool 
in de Hertogstraat. We wreven ons al in de 

handen toen het luchtalarm klonk. ‘Dat wordt 
geen school vandaag.’ Toen echter om 13.18 
uur het sein veilig werd gegeven, zei mijn 
moeder: "En nu naar school, het is veilig. 
NU!" En daar gingen we met z’n tweeën. 
Via Stikke Hezelstraat, Grote Markt en Lan-
ge Burchtstraat naar het Kelfkensbos. Daar 
was het druk. Wij gingen daar tussen de vele 
mensen door en toen zagen we die vliegtuigen 
komen. En toen zei ik tegen mijn broer "Kom 
op, we moeten op school zijn, we lopen naar 
Wintersoord." En toen….boem, boem, boem, 
boem. AFGELOPEN.’ 
Henk vervolgt met ingehouden stem: ‘Naast 
de school was een winkel met schilderslijsten 
en een stel van die lijsten kregen wij op de 
kop. We zijn die school ingegaan, de school 

had twee verdiepingen, de gasten bovenin 
moesten naar beneden in de gang gaan zitten, 
en die beneden in de klassen zaten, moesten 
onder de banken gaan zitten. Om een uur of 
2 kwam er een broeder die zei: "Ga maar naar 
huis." Wintersoord was helemaal bezaaid met 
rode dakpannen en op de hoek van de Burcht-
straat zag ik dat de toren er half af lag, tot 
aan de galmgaten (foto 6). We liepen langs 
de school op de Oude Stadsgracht, waar alle 
kinderen waren omgekomen. Daarnaast had je 
Haspels, waar al het personeel dood was. Op 
de Grote Markt stond een tram. Daar hingen 
de lijken uit de ramen. Bij de Hema en V&D 
zagen wij dat er mensen van de derde ver-
dieping afsprongen. Bij de Lakenhal werden 
wij met z’n tweeën naar binnen getrapt. Toen 
brachten ze daar een man binnen, spierwit, on-
der het puin vandaan gehaald. Toen zijn Cor 
en ik, sneaky, achter die vent langsgelopen en 
hem gesmeerd. De Stikke Hezelstraat konden 
we niet af, daar lag de toren. Via Smidstraat en 
Ganzenheuvel kwamen we thuis. En daar was 
alles weg. Behalve ons huis’ (foto’s 7).
Bep valt in: ‘Duir ha je bofe op de Jodenberg 
bij ‘t klooster soen grot ien de tuin. Duir ginge 
we hin, asof we duir feilig souwe sien. Umda 
Maria duir bofenop stond. En tegenofer ons 
was d’er bij de Gelderlander, onderien de kele
der. Hullie moste duir de krante maoke en dan 
hadde se duir feur ons de deur losgemaokt. As 
d’er dan luchtalerm was, dan konde we ien de 
Gelderlander, duironder komme (foto 8). Dan 
hadde ze duir bedjes gemaokt fan krante. Toen 
wuire wij nog kiender, dan konden we duir 
slaope, hè. Dan wuire we duir de hele nacht 

Foto 5. Kleine Bep met haar moeder in de 
‘Meulenstraat’

  Foto's 7. 'Alle huizen waren weg door de val van de toren. Alleen ons huis stond er nog'
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Foto 8. Bij luchtalarm schuilen in de kelder bij 
de Gelderlander

Foto 10. Een souvenir van een niet ontplofte 
granaat  

Foto 11. In de oorlog de winkel van de familie  
Hoogveld, nu kaashandel De Wit

tot ‘t helemaol weg was. En dan konde we wir 
nuir huus. Da hebbe we allemaol duir meegee
maokt.’
‘En frouw fan Let oek, die kuirtlegster!’. 
Henk pakt zijn verhaal weer op: ‘Thuis aan-
gekomen moesten we allemaal drie stel kleren 
aantrekken, drie stel ondergoed en toen zijn 
we weggegaan. Op een gegeven moment was 
het zo: ons huis was op nummer 11. Wij woon-
den in verband met de schade aan het pand 
op nummer 21 (boven de Gelderlander). We 
bakten in het oude bakkerijtje van mevrouw 
Mulder op nummer 31 en we verkochten in de 
oude slagerij van Hoppe op nummer 81. Zo is 
het gegaan. Kreeg ik nog een bekeuring omdat 
ik als kind ’s morgens, voordat ik naar school 
ging, met een handkar spullen moest brengen 
van 31 naar 81. Als kind mocht je namelijk 
niet met een handkar!’ 

Accordeon
Bep neemt het over van Henk: ‘Die moeder 
fan jou was een mooi mins. Stond duir ien de 
winkel met die accordeon fan d’r te speule. Ik 
sie se nog staon.’
Henk: ‘Ze speelde goed accordeon. Gewoon 
in de winkel. Ze was voor de duvel niet bang.
Op een gegeven moment was er een vent die 
wou stelen van d’r. Mijn moeder had zo’n 
klein aktetasje. Daar had ze altijd de spullen 
inzitten. De kamer van ons was omgebouwd 
tot lunchroom. Daar zat de kast waar zij haar 

tasje altijd inlegde. Dat had die vent gezien. 
Toen mijn moeder terug was in de winkel 
heeft die vent dat tasje uit de kast gehaald. Dat 
zag mijn moeder en die heeft hem bij zijn flik-
ker gegrepen. Zij was voor de duvel niet bang.
Ze was in de winkel toen er een Duitser bin-
nenkwam die zei dat hij chocola moest heb-
ben. Mijn moeder zei tegen hem dat hij dat 
maar in Duitsland moest halen. Ze zei: "So-
demieter maar op." Toen is hij eruit gegaan 
en heeft buiten de naam die op de ruit stond, 
staan opschrijven.’ 
Bep: ‘Wat was ‘t deur altied gezellig, hè. We 
hebbe d’r wa gelache. En jouw moeder met 
die accordeon. Ik heb d’r wa schik gehad. Slee
tje gereje nuir beneje. Dan mos je uutkieke dat 
‘t nie te glad werd, dan lag je onder de tram. 
En sleetje rije ien ‘t perk, en fan de Liendene
berg. Dan ginge we duir met de slee hin.’

Sleetje rijden
Henk vult aan: ‘Aan de andere kant van ons 
zat Van Megen, de kruidenier. Die had van 
die kisten met thee. Daar zat van dat bandijzer 
omheen. Dat haalden wij er voorzichtig vanaf, 
met jouw broer Gerrie. En dan gingen we bij 
Vink vragen of hij nog een oude ladder had. 
Dan sloegen we dat bandijzer voorzichtig op 
die ladder, op die sporten, en dan gingen we 
met een man of twintig op die ladder zitten’.
Bep: ‘En dan kwam je so op de Waol terech, 
hè. Was best wel gesellig heur, toch?’
Al eerder merkte Bep op dat ze weinig be-
wegingsvrijheid thuis had omdat haar ouders 
streng waren (foto 9). ‘Ik heb wa de beest uute
gehange, want ik most altied heel froeg tuus 
sien. Dan kwam mien faoder om fijf ofer hallef 

tien nuir de Meulenstraat, nuir cafe Cornee
lissen um mien op te haole. De tied da’k tuus 
most sien. Dan see de purtier da’k al weg was. 
Had ik meself opgeslote op de weesee. Als ik 
dan tuus kwam kreeg ik op mien sodemieter.’

Joris Ivensplein
We keren even terug in de Lange Hezelstraat, 
na het bombardement. 
Bep: ‘Moste we ‘t huus uut, stonde we op het 
plein (Joris Ivens). Ik wit nie hoefeul dooie d’r 
op da plein laoge. Duirfeur heb je duir dat 
aondenke: een tegel. Soeas oek fan Jan fan 
Hoof. Muir die tegel leit nie op de goeie plek! 
Ik heb hem sien ligge.’ 
Henk: ‘Op weg naar het Nachtegaalplein kwa-
men we hier langs. De tank waar Van Hoof 
op zat kwam de Houtstraat af en drie Duitsers 
stonden op de hoek bij Rief te prakkiseren hoe 
ze meer schootsveld op de Waal konden krij-
gen. Vanaf die tank schoten ze drie granaten. 
Een is er bij Rief, de slager, binnengekomen. 
Een is er bij de Ster terechtgekomen, een ma-
nufacturenwinkel tegenover ons, en de derde 
bij ons op zolder en die is NIET ontploft’ (foto 
10).

Terug op de Jodenberg
Henk is niet naar Nijmegen gekomen om al-
leen maar verhalen te vertellen. Hij is deze 
ochtend al heel vroeg uit Woerden vertrokken. 

  Foto 9. 'Altied op tied tuus'
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Foto 12. Geen ouderlijk huis meer van Bep op 
de Jodenberg, wel fietsen

Foto 14. 'Bep, en hier zat toen jullie voordeur' 
Zicht op achterzijde Houtstraat

Eerst naar Utrecht. Met zijn 88 jaar is hij na-
melijk ook nog coördinator bij het CHV voor 
Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Zijn taak: ju-
bilarissen huldigen.
Nu is het tijd om de Lange Hezelstraat 11 en 
de Jodenberg te bezoeken, het speeldomein 
van Bep en Henk in hun jeugd. Vanaf de Gan-
zenheuvel passeren we eerst nummer 11 (nu 
kaashandel de Wit) (foto 11). Eenmaal de Jo-
denberg ingelopen, staan er achter het ouder-
lijk huis van Henk … tientallen fietsen. Geen 
ouderlijk huis meer van Bep (foto 12).
‘Fan ons is het weg. Fan ons is het weg. Fan 
ons is het weg. Wuir de fietse staon, da was 
ons huus. En duir was het kiendertehuus. Oh 
we hebbe hier wa elend meegemaokt. Duir 
stond ons huus. Kiek en da is weg. Helemaol 
weg. Snap je da nou? Ferschrikkelijk.’ 
Bep herhaalt: ‘Duir was het kiendertehuus, 

dan had je duir een poort en as se dan op fisite 
wilde komme, dan moste se aon die bel trekke 
(foto's 13). Het tehuus met de kiendere die afe
genome wuire fan de ouders. En dan kwaome 
die ouders aon de poort en dan see mien moee
der tegen se: ‘Mot je nou frije, dan ha je beter 
nuir die kiendere om motte kieke, dan ha je se 
nog gehad! Feul elend gehad hier.’
Terwijl Bep nog eens vertelt over de buur-
vrouw, de ‘kuirtlegster’, is Henk inmiddels bij 
het gangetje naar slager Van Dam aangeland. 
Henk tegen Bep: ‘En hier zat toen jullie voor-
deur, hier om de hoek. Die trappen waren er 
toen niet. Dat was een heel smal gangetje’ 
(foto 14).
We staan bij het gele gebouw (kindertehuis) 
en daar tegenover was de Catharinaschool en 
een school voor ‘erme’, aldus Bep.’Je had 
twee schole, eentje feur ‘n bietje nettere soeas 

wij en aon de achterkant ha je de Doddendaol 
feur de ermere.’
Henk vult aan: ‘Net zoals bij het zwembad in 
de Waal. Je had daar een houten bad en een 
ijzeren bad. De houten bak was voor de min-
deren. Als ik ging zwemmen moest ik in het 
ijzeren bad. En dat verrekte ik wel eens.’
Henk: ‘Al die beelden komen weer terug, bij 
jou ook Bep?’
Beiden raken niet uitgepraat hoe het op de 
Jodenberg veranderd is. Zestig jaar niet meer 
geweest.

Jodenberg – Gouverneursgas – 
Spronxberg (*1)
In de 16e en 17e eeuw woonden aan dit gasje 
verschillende gouverneurs van het garnizoen, 
waardoor het gasje tot plusminus 1860 Gou-
verneursgas heette. In 1924 werd de naam 
Jodenberg bij raadsbesluit officieel. De naam 
zou afkomstig kunnen zijn van het feit dat er 
aan deze gas in de 15e eeuw Israëlieten heb-
ben gewoond en dat er een synagoge stond. 
Spronxberg was de tijdelijke benaming van 
De Jodenberg in de periode 1943-1944. Henk 
heeft deze naam ook daadwerkelijk op de ge-
vel gezien. De Duitsers wilden van de naam 
Jodenberg af (foto 15).

Anekdotes van Henk
Staand voor zijn huis waar hij opgroeide, ko-
men de herinneringen bij Henk los: ‘Ik kom 
een keer thuis ’s avonds. Was ik de sleutel 
vergeten. Mijn vader en moeder hoefde ik niet 
te roepen, want dan kreeg ik ook nog op mijn 
sodemieter. Er zat hier een luik. Dat kon je met   Foto's 13. Het kindertehuis bovenaan op de Jodenberg, toen (links) en nu (rechts)

Foto 15. Zicht vanaf de Jodenberg richting 
Hezelstraat, met rechts het huis van Bep
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een touw omlaag trekken, zo’n valluik (foto 
16).
Nou hoopte ik dat die ouwe vergeten was om 
het touw om die knop vast te zetten. Laat ie het 
nou vergeten zijn. Ik heb het raam dus open-
getrokken, erin geklommen, hang ik er half in, 
word ik aan mijn poten gegrepen. Wat denk 
je? Politie. Ik zei: laat me los, ik mot erin. Zij 
dachten dat het een inbreker was. Toen ben ik 
erin geklommen, heb de deur opengemaakt en 
gevraagd: "Zal ik koffie voor jullie zetten?" 
Toen hebben die twee binnen koffie zitten 
drinken en mijn ouders hebben niks gemerkt.’ 
Henk raakt op drift: ‘Ik zat in Ede in dienst. Ik 
was 18 jaar. Ik kom in uniform terug (foto 17).
Zegt mijn moeder: "Je komt als geroepen, je 
moet even die kist met gebak wegbrengen." 
Ik neem die kist, ga door de Houtstraat naar 
het Centrumplein, was er daar een viering ter 
nagedachtenis van "ik weet niet meer". Wat 
denk je wat, gaan ze het Wilhelmus spelen, ik 
in uniform, met een doos gebak. Ik zet de doos 
met gebak op de grond en ga maar in de hou-
ding staan. En daar stond ik dan.’

Roland de Wit (kaaswinkel)
Roland, de eigenaar van kaashandel De Wit, 
komt er bij staan. Hij vertelt dat het pand waar 
Bep woonde is afgebrand. Informatie die Ro-

land kreeg van zijn vader Hennie (foto 18).
‘Die verhalen ken ik van mijn vader. Bij iedere 
steen in de straat kon mijn vader een verhaal 
vertellen.’ 
Gelijk zijn vader is Roland ook niet vies van 
een lolletje: ‘Nou je hier toch bent, Henk. In 
de kelder is er nog steeds de puin van jullie 
oude oven, de oven van bakker Hoogveld, hè. 
Die moet je er nog wel uithalen. Het wordt tijd 
dat je dat eens gaat opruimen!’ Waarop Henk 
vraagt: ‘Wanneer dan?’ Roland: ‘Als je van de 
week tijd hebt?!’ Henk lachend: ‘Dan kom ik 
van de week wel effe.’

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Vertaling in het Nimweegs: Leo van Stijn
Foto’s: Bep Verhulsdonck, Henk Hoogveld 
en Ed Nieuwenhuis
Bronnen: Soliede Waren, gemeente Nijmegen, 
(*1) Rob Essers, Stratenlijst gemeente Nijmegen
 

  Foto 16. 'Hier zat zo’n valluik' (anekdote 1)

Foto 17. Henk in de houding naast doos met 
gebak

Foto 18. Afspraak met Roland de Wit over het puin in de kelder

Roze Woensdag Jong op 21 juli 2021

Op zaterdag 16 juli barsten de Vierdaagsefees-
ten eindelijk weer los. Ook de Bibliotheek Gel-
derland Zuid is weer van de partij met een 
stadscamping, schrijvers in de Stevenskerk en 
Roze Woensdag Jong.

De Stevenskerk is een oase van rust tijdens het 
feestgedruis. Op zondag 17 juli en maandag 18 
juli kun je hier van 14.00 tot 15.00 uur achterover 
leunen en luisteren naar boeiende lezingen van 
schrijvers Rosita Steenbeek en Pieter Waterdrin-
ker. Van Steenbeek verscheen dit jaar haar roman 
Julia. De nieuwste roman van de tot voor kort in 
Rusland woonachtige Waterdrinker heet Biecht 
aan mijn vrouw. 

Stadscamping De Mariënburg
Het Mariënburgplein wordt dit jaar door de om-
liggende organisaties omgetoverd tot Stadscam-
ping De Mariënburg. Je kunt hier badmintonnen, 
stoepkrijten, knutselen en jeu-de-boulen. Het ani-
matieteam organiseert o.a. een speurtocht, silent 
disco, voorstellingen, optredens van kinderboe-
kenschrijvers én voorleesuurtjes (op 18 juli met 
gebarentolk!). Ontdek het volledige programma 
op www.obgz.nl/stadscamping.

Roze Woensdag Jong
Op Roze Woensdag kunnen jongeren op en rond 
het Mariënburgplein feest vieren, shoppen, de-
batten bijwonen, booktokkers en schrijvers ont-
moeten, geïnspireerd raken en nog veel meer. In 
de bieb wordt op deze dag de regenboogkast 
onthuld, vol met boeken over en voor LHBTIQ+ 
jongeren. Het volledige programma is te vinden 
op www.obgz.nl/rozewoensdagjong. 

Tekst: Susan Bink, Bibliotheek Gelderland Zuid
Foto: Marcel Krijgsman

Ontdek de mooiste verhalen 
tijdens de Vierdaagsefeesten
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Bijna alle bibliotheken in Nijmegen en 
omgeving hebben een Taalcafé. Daarnaast 
hebben vestigingen de Mariënburg en 
Zwanenveld een Taalhuis. Dukenburgercol-
lega's Hette Morriën en Peter Saras gingen 
kijken.

Maar omdat toch al elke bijeenkomst van het 
Taalhuis een feestje genoemd mag worden, 
staan er meer dan eens heerlijke koekjes op 
tafel. Voor bij de koffie en de thee. Andere 
traktaties naar recepten uit ieders land van 
herkomst worden bij de grote algemene fees-
ten overvloedig aangeboden en met smaak 
verorberd. Dit werkt goed mee aan de opzet: 
in informele multiculturele sfeer anderen 
ontmoeten, van elkaar leren en vooral de 
Nederlandse taal gaan beheersen, schrijvend 
en lezend. In het Taalcafé is het van hetzelfde 
laken een pak. Daar staat de saamhorigheid 
voorop, terwijl de contacten en de gesprekken 
eveneens leidend zijn. 

De taal leren in de praktijk
Het ‘café’ en het ‘huis’ voor de Nederlandse 
taal zijn initiatieven van de Openbare Biblio-
theek Gelderland Zuid. In een gids voor het 
seizoen 2021-2022 wordt helder uiteengezet 
hoe de hulp bij de Nederlandse taal door de 
bibliotheek wordt aangeboden. Zowel fysiek 
als digitaal, want deelnemers komen bij elkaar 
om te leren schrijven en lezen (Taalhuis) en te 
oefenen in het spreken in een groep (Taal-
café). Daarnaast kunnen online oefeningen 
worden gedaan: www.obgz.nl/taalvaardig. In 
de gids wordt de 49-jarige Mohammad uit 
Groesbeek geciteerd: ‘In het Taalcafé leren we 
veel over het Nederlandse eten (stroopwafels), 
tradities en feestdagen. Wij leren veel Neder-
landse woorden, die ik beter onthoud omdat 
we er met elkaar over praten. Op school leer je 
de taal op papier, in het Taalcafé leer je het in 
de praktijk.’ Het Taalhuis kan dit etiket naad-
loos overnemen. Wat voor beide taalhulpmid-
delen geldt, is uiteraard ook van toepassing 
op het Nieuwsuurtje, Leesgroepen, Voorlees-
Express, Taalpunten en de online taaloefenin-
gen en meer: het in de praktijk gebruiken van 
de Nederlandse taal. Zo zijn er verrassende 
groepsbezoeken aan de bibliotheken moge-
lijk voor taalcursisten bij het ROC, bij Step, 
Radboud in’to Languages, Nederlands de Baas 
of Vluchtelingenwerk. Alle taalactiviteiten zijn 
niet alleen voor mensen met een buitenlandse 
achtergrond, maar wel degelijk ook voor ge-
boren en getogen Nederlanders. Laaggeletter-
den bijvoorbeeld of schoolkinderen met een 
taalachterstand, zelfs studerenden die moeite 
hebben met de Nederlandse taal, kunnen 
in de bieb terecht. De drempel is superlaag: 
men hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek, 

Taalcafé en Taalhuis

aanmelden is vaak niet nodig. Deelname aan 
de meeste taalcursussen is gratis. Vrijwilligers 
van het Taalcafé en het Taalhuis maken hun 
deelnemers attent op alle mogelijkheden om 
te blijven oefenen met de Nederlandse taal. 
Zo stromen de deelnemers eenvoudiger door 
naar een werkplek in de maatschappij.

Belangstellenden en vrijwilligers 
De bilbiotheek is de plaats waar belangstel-
lenden en vrijwilligers samenkomen. Bij het 
Taalhuis zijn er zeker drie dames die al die vijf 
jaren van het bestaan van de formule aan tafel 
plaatsnemen. Deze vrouwen zijn ook vaste be-
zoeksters van het Taalcafé. Eén van hen vertel-
de dat ze in haar eigen land nooit naar school 
was geweest. Eenmaal in Nederland moest 
ze eerst letters en cijfers leren om zo stap 
voor stap verder te kunnen. Nu kan ze zich 
verstaanbaar maken en boeken lezen. Nog 
mooier: zij leest haar kleinzoon vóór in het 
Nederlands. Dat dankzij het Taalcafé en het 
Taalhuis. Haar buurvrouw aan tafel uitte zich 
eveneens zeer tevreden met de begeleiding 
van de vrijwilligers. Zij noemde beretrots haar 
zoon die intussen studeert aan de universiteit. 
Het gebruik van het Nederlands in de huise-
lijke sfeer werpt zijn vruchten zeker ook af. De 
jongste in het gezelschap kon na drie jaar in 
ons land al duidelijk over zichzelf vertellen, iets 
wat één van de oudere dames liever niet deed. 
Wie het gevoel van heimwee naar het eigen 
land kent, weet wat dit betekent. Toch blijft 
deze mevrouw trouw komen en praat zij mee 
in de voertaal: het Nederlands. Zij voelt zich in 
elk geval veilig en rustig in ons land, dat stemt 
haar dankbaar. 

Multicultureel
De vrijwilligers vertelden over de vele nati-
onaliteiten die ze zagen langskomen in de 
vier, vijf jaar van het bestaan van Taalcafé 
en -huis. Mensen uit Afghanistan, Syrië, Iran, 
Vietnam, Afrikaanse landen, Zuid-Amerika, 
maar ook uit Noorwegen, zelfs uit Rusland. 
Het gros van de vrijwilligers is zowel op de 
maandagochtend als op de donderdagmid-
dag van de partij. Zelfs als de groepen ‘café’ 
en ‘huis’ weer groeien naar de aantallen van 
voor de twee jaar COVID-19-stilte, zijn er 
gelukkig voldoende vrijwilligers. Grappig dat 
daarvan maar eentje een geboren en getogen 
Nijmeegse is. Zó internationaal kan het zijn in 
Taalcafé en Taalhuis. Om succesvol verder te 
gaan nu sociale contacten gelukkig weer meer 
mogelijk zijn, zouden de groep vrijwilligers 
en de bibliotheek graag nieuwe deelnemers 
begroeten. Informatie vooraf kan natuurlijk 
ingewonnen worden bij de bibliotheken zelf. 
Nadrukkelijk vertelden de vrijwilligers dat 
moeders met jonge kinderen die nog niet naar 
opvang of school gaan, van harte welkom zijn. 
Er is altijd een vrijwilliger beschikbaar om op 
het kleintje/de kleintjes te passen.
Het Taalhuis in de Mariënburg is elke dins-
dag van 10.00 tot 12.00 uur, in Zwanenveld 
elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. De 
Mariënburg heeft twee keer per week een 
Taalcafé: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. Zwanen-
veld heeft elke maandag van 10.00 tot 12.00 
een Taalcafé. Voor de tijden van de Taalcafés 
in andere vestigingen zie www.obgz.nl/
activiteiten/taalvaardig/taalcafe.html.

Tekst: Hette Morriën   Foto: Peter Saras

Deelneemsters aan Taalcafé en Taalhuis
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In de zomer van 1989 kwamen er 30 duizend 
mensen om Frank Boeijen zijn eigen hit Kronen-
burg Park uit 1985 te horen zingen. Vanwege de 
twintigste zomerfeesten mocht toen eenmalig 
het Kronenburgerpark ingericht worden met een 
muziekpodium. Zijn optreden had iets magisch en 
staat bij velen als zodanig in de herinnering. Daar-
na bleef het lange tijd stil in het Kronenburgerpark 
tijdens de Vierdaagseweek. Het park was een wa-
terwingebied en mocht niet gebruikt worden voor 

festivals. Inmiddels is de waterwinning stopgezet 
omdat de kwaliteit van dit grondwater onvoldoende 
te borgen was. Wat ons nog als herinnering over-
blijft zijn de monumentale putdeksels. Velen vonden 
het fijn dat het Kronenburgerpark zo rustig bleef 
tijdens de Vierdaagseweek. Maar het mocht niet 
zo blijven, Otispark kreeg toestemming hun podia 
in het park op te bouwen en met hun meeslepende 
jazz- en soulmuziek in de middag stalen zij vele 
harten. Jonge gezinnen en jonge ouderen zaten op 

de weides, ja, gelukkig te zijn. Zeven jaren aan 
een stuk. Dit jaar zal Hubert in samenwerking met 
Subcultuur, Paak en Bijsmaak een electronisch 
programma presenteren. Hopelijk passend bij 
deze prachtige locatie. En hopelijk kunnen de die-
ren zich ook happy blijven voelen. Dus, bezoekers 
van het park in de Vierdaagseweek, werp ook een 
blik op onze dieren. Zij zijn het waard.

Tekst: Joke van Onna   Foto: Gerie Sandmann

‘Op zoek naar geluk in Kronenburg Park’ 
Frank Boeijen
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De gemeente Nijmegen wil meer groen in 
de stad. Dukenburg en Lindenholt hebben 
al veel groen, maar in de andere stadsde-
len is vergroening hard nodig, ook in de 
nieuwste wijken.

Het meeste versteende gebied is het stadscen-
trum. De Waalkade heeft gras gekregen, maar 
de resultaten vallen menigeen tegen.
Het volgende project is de vergroening van 
Burchtstraat, Augustijnenstraat en Plein 1944. 
Er zijn tekeningen gemaakt van hoe het zou 
kunnen worden.
Hoe het in het echt kan, is in Amsterdam 

te zien. Iedereen die met de tram van het 
centraal station naar het Leidseplein heeft 
gereisd kent de Nieuwezijds Voorburgwal. 
Waar vroeger een gracht was, rijden nu trams, 
daarnaast auto's en fietsen. Het was een brede 
asfalt- en steenweg, met her en der parkeer-
plaatsen. Maar zie hoe het nu is! Thomas 
Schlijper heeft bovenstaande foto's gemaakt. 
Hij heeft er ook gefilmd. Op 19 juni heeft 
hij opnames uit 2019 en 2022 gepubliceerd 
op zijn Twitterkanaal @schlijper. Dan is het 
verschil nog beter te zien.

Tekst: René van Berlo   Foto's: Thomas Schlijper

Stadsvergroening
Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam in 2022

Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam in 2020
De Nijmeegse Theatergroep Greppel trekt 
met ECO EGO acht keer de natuur in. Tot 
aan de zomer van 2023 organiseert Greppel 
ieder seizoen twee theaterwandelingen 
door de Ooijpolder. Op 9 juli is de 
eerste wandeling, die vertrekt vanaf 
Oortjeshekken. Wandel je mee?

ECO EGO speelt met de wisselwerking tussen 
jou en je omgeving. Vanaf Oortjeshekken 
wandel je de weidse natuur van de Ooijpolder 
binnen. Onderweg worden je zintuigen op 
allerlei manieren geprikkeld. Ook maak je 
kennis met een maker uit Nijmegen of Berg 
en Dal: kunst, muziek of dans op de route 
maakt je natuurbeleving extra bijzonder. Je 
sluit de tocht af met een kopje koffie of thee 
bij Oortjeshekken. Ieder seizoen wordt een 
nieuwe route gelopen. Zon, wind, mist of 
regen: de natuur verandert mee.

De makers van ECO EGO
Regisseur Gijs Top verbindt ecologie met 
theater. Hij vertelt: 'Ecologie gaat over de 
wisselwerking tussen organismen en hun 
omgeving. Mensen vergeten vaak dat ze zelf 
ook een organisme zijn. ECO EGO wakkert 
je verwondering aan, waardoor je weer voelt 
dat je onderdeel bent van de natuur.' Top 
ontwikkelde samen met artistiek leider Rik 
Luijmes het plan om het theatergebouw te 
verruilen voor weilanden, waterplassen en 
bomen. Luijmes: 'We hopen dat het publiek 
verbondenheid met de omgeving ervaart, dat 
zou ik mooi vinden.'
 
ECO EGO speelt vanaf 9 juli tot de zomer van 
2023. De wandeling vindt drie keer per dag 
plaats, om 10.00, 12.00 en 14.00 uur. Kijk voor 
meer informatie, speeldata en kaarten op 
tggreppel.nl.

Tekst en foto: Leonie Modderkolk, Greppel

ECO EGO
Theatergroep trekt Ooijpolder in 

Bisonbaai
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De derde week van juli is het eindelijk 
weer zover: Vierdaagse 2022! De 4Daagse 
en de Vierdaagsefeesten vormen samen 
een geweldig evenement, waar we dit jaar 
extra naar uitkijken. Hopelijk wordt het 
voor u als binnenstadbewoner of -onder-
nemer ook een zonovergoten feest zonder 
strubbelingen. 

Mariken wil u ook informeren over de maat-
regelen in de binnenstad tijdens de 4Daagse 
en Vierdaagsefeesten. Van zaterdag 16 tot en 
met vrijdag 22 juli is de binnenstad van Nij-
megen elke dag vanaf 12 uur afgesloten voor 
al het verkeer. De Stichting Vierdaagsefeesten 
verzorgt deze afsluiting en hun verkeersrege-
laars bewaken deze wegafzettingen. Op dins-
dag 19 en woensdag 20 juli zijn de volgende 
wegen in de binnenstad een deel van de dag 
(vanaf 9.30 uur) afgesloten vanwege de door-
tocht van de wandelaars: 

•	 Dinsdag: van Schevichavenstraat, van 
Broekhuysenstraat, Hertogplein, Ge-
rard Noodtstraat en St. Jorisstraat. 

•	 Woensdag: Voorstadslaan, Joris 
Ivensplein, Veemarkt, Waalkade, 
Voerweg,   Hoogstraat, Burchtstraat, 
Hertogstraat, Hertogplein, van 
Broekhuysenstraat en van Schevicha-
venstraat.

Gebruik in deze week de auto liever niet. Als 
dat toch moet kunt u ook buiten het centrum 
parkeren. Heeft u een parkeervergunning? 
Dan krijgt u geen bekeuring als u buiten de 
singels parkeert. 

Uw bezoek kan beter niet met de auto komen. 
Uw bezoekersvergunning is wel geldig, maar 
bezoek komt NIET langs de afzetting. Als u 
echter zorg aan huis heeft wordt u verzocht 
dit bezoek dan bij voorkeur voor 12.00 uur in 
te plannen. Dan kunnen auto’s de binnenstad 
nog in. De binnenstad is na 12.00 uur alleen in 
uitzonderingsgevallen bereikbaar met de auto 
(voor bijvoorbeeld zorgverleners). 

Wilt u gebruik maken als uitzonderingsgeval? 
Neem dan indien mogelijk vóór de Vierdaag-
se-feestweek contact op met de afdeling 
parkeren: parkeren@nijmegen.nl  of telefo-
nisch: 14024 (tijdens kantooruren). Heeft u 
een parkeervergunning of abonnement in 
het centrum van Nijmegen? Dan staat het 
kenteken van uw auto in het parkeersysteem 
van gemeente Nijmegen en kunt u met deze 
auto langs de afzetting. De verkeersregelaar 
scant uw kenteken en laat u erdoor om bij 
een parkeerplaats in uw zone te komen. Heeft 
u een abonnement voor de parkeergarages 
Stadhuis of Mariënburg? Dan kunt u ervoor 
kiezen om tijdens de gehele week van de 

Vierdaagse-feesten te parkeren in parkeer-
garage Kelfkensbos. In- en uitrijden gaat 
met kentekenherkenning. Als u tijdens de 
Vierdaagse-feesten in Parkeergarage Kelf-
kensbos wil parkeren, moet u dit voor 1 juli 
doorgeven aan parkeren@nijmegen.nl.  Heeft 
u een parkeerplaats op eigen terrein in de 
binnenstad en u heeft vorig jaar uw autoken-
teken doorgegeven? Dan is uw autokenteken 
ook voor dit jaar geregistreerd. U kunt met 
de auto langs de afzetting nadat de verkeers-
regelaar uw kenteken heeft gescand. Heeft u 
een ander kenteken dan in 2019? Stuur dan 
een e-mail met het juiste kenteken naar par-
keren@nijmegen.nl. Geef ook dit uiterlijk 1 juli 
2022 door. Bij de aanvraag moet u een bewijs 
van uw eigen parkeerplaats meesturen. 

Voor de bereikbaarheid van leveranciers is het 
belangrijk dat zij weten dat de afsluiting van 
de binnenstad tot aan de singels is. Vraag uw 
leveranciers of zij van zaterdag 16 juli tot en 
met vrijdag 22 juli voor 12.00 uur hun leve-
ringen bij u bezorgen. LET OP! Op dinsdag 19 
en woensdag 20 juli moeten leveranciers hun 
leveringen voor 9.00 uur bezorgen. Na 9.00 
uur worden ze niet door de afzettingen gela-
ten in verband met de doortocht. Moet een 
leverancier perse na 12.00 uur (of op dinsdag 
en woensdag na 9.00 uur) leveringen bezor-
gen in de binnenstad? Stuur een e-mail naar 
info@vierdaagsefeesten.nl. Bewoners en on-
dernemers krijgen over dit alles nog een brief 
waarin alle informatie nog eens opgesomd 
staat. Ook is er dit jaar een digitale variant van 
het Oranje informatieboekje voor bewoners 
en ondernemers. Hierin staat veel praktische 
informatie. Vanaf 1 juli staat dit boekje op 
www.vierdaagsefeesten.nl. 

Informatie van de gemeente Nijmegen is te 
vinden op de website nijmegen.nl/vierdaagse 
voorklachten. Kijk daarbij ook op Facebook, 
Instagram en Twitter. Tijdens de Vierdaag-
sefeestenweek is de gemeente telefonisch 
bereikbaar op nummer 14024, ook buiten 
kantoortijden tot 01.00 uur. Daarna kunt u 
klachten melden bij de politie of mailen naar 
info@vierdaagsefeesten.nl  

De Vierdaagsefeesten
Op het programma staan dit jaar meer dan 
duizend acts, zeer divers en verspreid over 
vele podia, waaronder zes nieuwe. De line-up 
bestaat uit zeven fijne thema’s, waarin de 
bekendste hits van dit moment, de fijnste 
classics, nieuw te ontdekken pareltjes in alle 
genres, elektronische dance-, techno-, disco- 

 Via Gladiola

VIERDAAGSE
Maatregelen in de binnenstad
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Qader Shafiq

Rekruteerder
Sinds jaren kom ik in sportcentrum 
Laco in Malden. Niet alleen vanwege de 
combinatie van fitness en het prachti-
ge zwembad, maar ook vanwege de 
gezellige sfeer en onderonsjes met me-
desporters. Ik grap weleens: ‘Aan onze 
lichamen kun je zien dat dit een sociaal 
sportcentrum is.’ 
Soms ervaar ik hier bijzondere verras-
singen. Zoals laatst toen ik in het Turkse 
stoombad in gedachten verzonken was. 
‘Hoe komt het dat u zo goed Nederlands 
spreekt?’, vroeg een oude mevrouw met 
wie ik me in die stoomwolken bevond. Zij 
komt hier al jaren zwemmen, maar we 
hebben nooit elkaar gesproken. Blijkbaar 
was haar compliment voor mijn Neder-
lands het resultaat van lange observa-
ties. Bij haar wilde ik de grap: ‘U spreekt 
ook goed Nederlands...’, die ik geregeld 
bij anderen maak, niet maken. 
Nu zij wist dat ik uit Afghanistan kwam, 
vertelde zij mij dat zij in de jaren 80 
bevriend was met een Afghaans echt-
paar in Zwitserland. Zij vond hen een 
beschaafde familie, want die man was 
een hockeyer. Zij hockeyde met hem. 
Ik vertelde haar dat dit kon kloppen. De 
hockeyvelden van Afghanistan waren 
ook daar voorbehouden aan de uitverko-
renen. 
Verder wilde zij weten hoe lang ik in 
Nederland woonde, waarom ik voor 
Nederland gekozen had et cetera. Toen 
ik begreep dat zij een werkzaam leven 
als rekruteerder voor bedrijven achter de 
rug had, begon ik haar nieuwsgierigheid 
beter te begrijpen. Want haar laatste 
vraag vóór ik de stoom verliet, was: ‘En, 
bevalt het gastland je?’ 
De rest van de dag hield haar vraag mij 
bezig. Hoezo gastland? Ik woon hier 
meer dan de helft van mijn leven. In het 
land waar ik mijn liefde en vrijheid aan te 
danken heb, wil ik geen gast maar een 
burger zijn. 
Het nieuwsbericht die avond waarin 
VNO-NCW pleit voor meer arbeidsmi-
granten van buiten de EU, bracht mijn 
gedachten terug naar de jaren 60 van 
de vorige eeuw. En toen viel het kwartje 
definitief. Recruiters selecteerden gast-
arbeiders uit Turkije, Marokko, Spanje en 
Italië voor het zware werk hier. Voor het 
zware werk dus, niet voor een leven als 
gelijkwaardige burgers. 

Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom

De Nijmeegse Vierdaagse
(Het 'WereldWandelWa(a)lhalla') 
 
Couplet 1:    
Het Vierdaagse-evenement  
is kleurrijk, internationaal.
Geen rang of stand, wie je ook bent:
Je spreekt dezelfde wandeltaal.
De Vierdaagse die verbroedert.
In saamhorigheid op pad.
Gastvrouw Mariken die bemoedert.
Heet ons welkom in haar stad!

Refrein:
De Nijmeegse Vierdaagse:
één groot feest elk jaar.
De intocht op de Via Gladiola daar.
We voelen ons hier thuis.
De streek is wonderschoon.
Ontvangen ons Vierdaagsekruis 
als wélverdiend wandelloon!

Couplet 2:
De langste afstandlopers starten
fris en fruitig ’s morgens vroeg.
Feestende Vierdaagsevierders
rollen dan pas uit de kroeg.
De wandelaars met volle rugzak,
fraai gekroond met hoed of pet.
De vierders uitgefeest, een beetje brak.
Verlangend naar hun bed!

Refrein: idem

Couplet 3:
Nijmegen bloeit aan de Waal.
De oudste stad van Nederland.
We krijgen daar een warm onthaal.
Hebben ons hart er aan verpand.
Tijdens de Vierdaagseweek blijkt
in de Keizer Karelstad.
Als je daar goed om je heen kijkt,
vind je vaak een lieve schat!

Refrein: idem

Couplet 4:
Als je voeten blaren baren.
Waar ben je dan bij gebaat? 
De prikpost gaat dat klusje klaren.
Elke hulpdienst staat paraat.
In de plaatsen aan de routes
klapt het enthousiast publiek.
Alle blaaskapellen blazen
energiek hun feestmuziek!

Refrein: idem

Couplet 5:
Gladiolen als symbolen
van prestaties van formaat.
Bij de finish staan je fans
met bossen bloemen langs de straat.
Arrivederci, Wiederseh(e)n,
goodbye of au revoir.
Een afscheidsgroet, het ga je goed!
Tot ziens, tot volgend jaar!

Refrein: idem (2x)
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en housemuziek en muziek uit alle wind-
streken te horen zijn. 

Het programma
Een greep uit de bekendste namen die op 
het programma staan zijn Snollebollekes, 
Antoon, Flemming, Ronnie Flex, Mart Hoog-
kamer, Donnie, Bizzey, Boef, Douwe Bob, 
Frank Boeijen, Meau (uitverkocht), Frans 
Duijts, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve, 
Wolter Kroes, Tino Martin, Tim Knol, Jannes, 
FeestDJRuud en Mental Theo. Deze en nog 
veel meer artiesten zijn te vinden op onder 
andere Matrixx Live aan de Kade, Plein 1944, 
Faberplein, Hertogplein, Matrixx at the Park, 
Molenstraat, en Stevenskerk Live. Bovendien 
zorgen goede coverbands, feestacts en dj’s 
ervoor dat je op veel locaties kunt meezin-
gen en dansen op hits van vroeger tot nu. 
Bij onder andere Valkhof Festival, De Kaaij, 
Smaakmarkt en Ramblas zijn er voor de 
echte muziekliefhebbers veel nieuwe namen 
te ontdekken in de genres rock, pop, indie, 
singer-songwriter, stoner, jazz, latin, garage, 
punk, of rock ’n roll. Ook losgaan op elek-
tronische dance-, techno- of housemuziek 
kun je op de Vierdaagse-feesten. Op de 
woensdag kleurt de stad roze en wordt het 
feest van acceptatie en diversiteit gevierd. 

Naast het feestgedruis vind je ook thea-
ter, workshops en lezingen bij Festival op 
’t Eiland. En zijn er kidsprogramma’s bij 
verschillende podia, je kunt abseilen van de 
Stevenstoren en op zondagavond genieten 
van de traditionele vuurwerkshow en het 
gevelconcert.

App
Nu al kun je jouw route uitstippelen en 
zoeken op podia, thema’s en genres op 
vierdaagsefeesten.nl/programma. De Vier-
daagse-feesten lanceren ook een nieuwe 
app, waarop je al je favorieten kunt opslaan 
en je eigen homepage kunt samenstellen 
naar aanleiding van jouw voorkeuren. Naast 
de optie om pushberichten te ontvangen bij 
start van de shows van je favoriete artiesten, 
blijf je ermee ook op de hoogte van het 
laatste nieuws. Ook wordt het mogelijk om 
bij drukte op de plattegrond te zien waar 
het minder druk is en zo zelf een andere 
locatie te kiezen. 
Het volledige programma is nu compleet 
en te vinden op vierdaagsefeesten.nl/pro-
gramma. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann
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Door deze innovaties kunnen we grote 
wonderen verrichten. Door het gedrag van 
onze lichamen te voorspellen met behulp 
van computers. Door essentiële organen 
te vervangen met mechanische onderde-
len. Door het maken van medicijnen die de 
meest gecompliceerde ziektes genezen. 
Als we dat willen zelfs door te klonen. Waar 
zullen al deze aanpassingen toe leiden in de 
verre toekomst? Komt er een tijd waar onze 
aderen worden vervangen door kabels, onze 
ogen met cameralenzen en onze gedachtes 
weergegeven op schermen omdat onze data 
worden geoptimaliseerd door de flow van de 
juiste algoritmes?

Tekst: Koen Harmsma
Foto’s: Koen Harmsma, Gerie Sandmann en Jack Fila

Transformatieve innovatie
Nijmegen, een stad bekend door zijn lange 
geschiedenis die meer dan 2000 jaar terug 
in de tijd dateert. Mede door de gunstige 
geografische positie. Aan de oevers van de 
Waal, dicht bij de grens met Duitsland. Het 
heeft een lange geschiedenis van handel en 
academische prestaties. Deze geschiedenis 
heeft onder andere geleid tot de formatie van 
instituten zoals de Radboud Universiteit en 
de Novio Tech Campus, die hun bijdragen 
hebben geleverd aan de bestempeling van 
Nijmegen als hotspot voor innovatieve health 
and tech.

VROEGER

NU



Struikelstenen van de 
familie Kober in Oss
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Vorig jaar mei verscheen het boek Voor 
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeene
schap uit Nijmegen verdween 1940e1945 
van de hand van stadgenoot Frank Eli-
ens. In Mariken nemen we enkele van 
de geschreven portretten uit zijn boek 
op, besteden wij 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 de familie 
Kober centraal.

Joodse oorlogsslachtoffers

Het gezin Kober

Het gezin Kober bestond uit vader Salomon 
(Breslau 1903), moeder Eva Jenni (Breslau 
1905) en hun kinderen Marianne Miriam (Oss 
1930), Ruth Margarete (Amsterdam 1933) en 
Michael Willem (Nijmegen 1937).
Het gezin vestigde zich op 21 november 1933 
in Nijmegen aan de Driehuizerweg 67, komen-
de vanuit Amsterdam. 

Salomon Kober
Salomon studeerde aan de universiteiten van 
Breslau en Frankfuhrt am Main en promoveer-
de op 25-jarige leeftijd. Hij woonde sinds 1925 
in Amsterdam en werkte voor Organon. Hij 
werd bekend als de ontdekker van de kleurre-
actie op oestron en was verantwoordelijk voor 
de fabricage van het vrouwelijke geslachtshor-
moon Menformon.
Salomon was in 1928 door Ernst Laquer, een 
internationaal vermaarde hoogleraar aan de 
universiteit van Amsterdam, aangetrokken om 
bij diens laboratorium te werken. Laquer, die 
hetzelfde gymnasium doorliep als Kober en 
ook afstudeerde aan de universiteit van Bres-
lau, richtte samen met Salomon van Zwanen-
berg en J.F. van Oss in 1923 de NV Organon 
in Oss op. Hij wordt beschouwd als de grond-
legger van de moderne endocrinologie. Kober 
stond op de loonlijst van Organon, maar werk-
te bij Laquer in Amsterdam. Laatstgenoem-
de wilde in 1933 Kober in vaste dienst laten 
benoemen bij de universiteit. Omdat Kober al 
lang in Nederland werkte en hij een dienstver-
band had bij Organon, waren de curatoren van 
de universiteit bereid Kober tot onbezoldigd 
assistent te benoemen, ook al druiste dat in 
tegen de maatschappelijk breed ondersteunde 

opvatting dat Nederlanders bij aanstelling als 
assistent voorrang dienden te hebben. 

Kinderen
Kober werd in maart 1937 genaturaliseerd tot 
Nederlander. Kort daarna, op 7 mei 1937, werd 
in Nijmegen Michael Willem geboren. Tus-
sen de geboorte van de twee jongste kinderen 
door vroeg Kober in juli 1935 een huis te huur 
voor een periode van ongeveer drie maanden. 
Het huis moest op goede stand en vlak bij het 
station liggen (Kober reisde met de trein naar 
zijn werk in Oss) en tenminste één zit- en twee 
of drie slaapkamers, een badkamer en een 
keuken hebben. Waarom hij tijdelijk andere 
woonruimte zocht is niet bekend. In ieder ge-
val woonde de familie in augustus 1937 nog 
aan de Driehuizerweg. Mevrouw Kober vroeg 

op die datum een ‘net meisje’ voor in de huis-
houding. 
Kober was lid van het bestuur van de Kerke-
raad van de Joodse Gemeente Nijmegen in 
1941-1942.

Eva Jenni Kober
Mevrouw Kober was actief betrokken bij de 
fondswerving voor verpleeghuis Kalorama in 
Beek-Ubbergen en verzorgde, met onder meer 
de vrouw van burgemeester Hustinx, een op-
treden op 10 december 1935 tijdens een be-
nefietavond ten behoeve van Kalorama. De 
kleine zaal van De Vereeniging was bomvol. 
Zij zongen ‘op verdienstelijke wijze’ Gradue
ale van Anton Bruckner. Mevrouw Kober trad 
daarna ook op met de heer W. van Gorp en 
zong Zion streckt seine Hände aus van Men-
delsohn Bartholdi. Volgens een journalist van 
de Gelderlander viel ook dit nummer zeer in 
de smaak en verraste mevrouw Kober de aan-
wezigen met haar ‘zeer goede, sympathieke 
stem’.

Weg uit Nijmegen
Het gezin verhuisde in juni 1942 naar Oss 
en werd in november 1943 opgepakt en naar 
Westerbork overgebracht. Op 18 januari 1944 
werden zij met transport 83 gedeporteerd naar 
Theresiënstadt. Vader Kober werd op 28 sep-
tember 1944 overgebracht naar Auschwitz. 
Zijn vrouw en kinderen volgden in oktober 
van hetzelfde jaar.

Kober werd op 7 februari 1945 in Auschwitz 
vermoord. Zijn vrouw en kinderen werden di-
rect na aankomst in Auschwitz op 21 oktober 
1944 vermoord. 

Tekst: Frank Eliëns   Foto: collectie Joods MonumentRuth Margarete Kober
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Wanhopig is het Nijmeegse stadsbestuur 
in 1860. ‘De toestand (...) mag als hopeloos 
beschouwd worden’, schreef het aan de ko-
ning. Als er geen spoorlijn zou komen ‘is de 
ondergang onvermijdelijk.’

In 1839 rijdt de eerste trein in Nederland van 
Amsterdam naar Haarlem. De spoorlijn wordt 
verlengd naar Leiden (1843), Den Haag (1843) 
en Rotterdam (1847). Eind 1843 wordt de 
tweede spoorweg geopend: de Rhijnspoorlijn. 
Die leidt van Amsterdam naar Utrecht. In 1845 
wordt Arnhem bereikt. In 1856 komt de ver-
binding met Duitsland tot stand via Zevenaar 
en Elten. De aanleg van de eerste spoorwegen 
wordt gepland en betaald door particulieren. 
Dat gaat de staat niet snel genoeg. Op 18 au-
gustus 1860 wordt de Wet op de Staatsspoor-
wegen ingevoerd. Daarin staan tien lijnen die 
aangelegd zullen worden op kosten van de 
staat. Alle omvangrijke Nederlandse plaatsen 
komen er in voor, behalve Nijmegen.

Pruissen
Pruissen (voorganger van het huidige Duits-
land) wil niet alleen een verbinding langs de 
rechteroever van de Rijn via Arnhem, maar 
ook een langs de linkeroever via Nijme-
gen. Op zaterdag 27 oktober 1855 staat in de 
Utrechtsche Provinciale en StadseCourant het 
volgende artikel:

— Ten aanzien van het berigt onlangs ook door 
ons opgenomen betrekkelijk een daar te stellen 
spoorweg van Keulen over Crefeld naar Nijmegen, 
bevat de Nijm. Cour. het volgende, geput uit een 
brief gezonden door het Eisenbahn Committe der 
Kreise Kempen, Geldern und Cleve aan de Kamer 
tan Koophandel en Fabrieken te Nijmegen: 

,,Volgens gisteren (18 Oktober) door den heer 
Dr. Arntz ontvangene brieven van den direkteur van 
den Keulsch-Crefelder-spoorweg, den heer C. F. 
Heimann te Keulen, en van den heer burgemeester 
Oderyck te Crefeld, heeft het Rheinische Eisenbahn 
Geselschafft zich bij kontrakt verbonden, binnen 
twee jaren den Keulsch-Crefelder-spoorweg, over 
Gelder en Cleeff, naar Nijmegen door te trekken, en 
is dit kontrakt reeds door den Eisenbahnekommissae
ris, den heer regerings-president von Muller te Kei-
den, aan het ministerie te Berlijn ter bekrachtiging 
aangeboden.”

,,De goedkeuring van die overeenkomst schijnt 
daarom vooral aan weinig bedenking onderhevig, 
daar van den kant van Z. E. den heer Minister van 
koophandel van der Heydt, het ontwerp van deze 
vereeniging, met betrekking tot deze spoorwegen, 
met de grootste belangstelling is vereerd gewor-
den.”

Vijf jaar later is er nader nieuws uit Pruissen. 
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant meldt op zaterdag 10 november 1860:

— Men schrijft uit Berlijn aan de Kölnische 
Zeitung: De Hollandsche handelsstand welke met 
Pruissen in betrekking staat, stemt volkomen in met 
het Pruissische project tot aansluiting van den Ne-
derlandschen Rijnspoorweg over Nijmegen, in de 
richting van Cleve, aan de Pruissische spoorwegen; 
ook de Nederlandsche Kamers zijn vóór deze rig-
ting, en toch stuit deze voorslag af op den tegen-
stand van het ministerie. In dit geval moesten naar 
ons inzien door Pruissen krachtige middelen wor-
den aangewend, namelijk door aansluiting van Ven-
lo, waarvoor het ministerie zich zeer interesseert, 
afhankelijk te stellen van bovengenoemd plan.

Spoorwegwet
Inmiddels is de Wet op de Staatsspoorwegen 
ingevoerd. Daarin staat Nijmegen niet ver-
meld, ook niet voor een verbinding naar Pruis-
sen. Venlo wel. Hier moeten twee spoorlijnen 
komen, waaronder een naar Pruissen. De wet 
leidt tot paniek in Nijmegen.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant staat op woensdag 19 december 1860 
het volgende bericht:

NIJMEGEN, den 18. December
Door het Bestuur dezer Stad en de Kamer van 

Koophandel en Fabrijken alhier is dezer dagen een 
brief aan Z. M. den Koning het onderstaande adres 
gerigt:

 SIRE!
Het Bestuur der Gemeente Nijmegen en de Ka-

mer van Koophandel en Fabrijken aldaar gevestigd, 
nemen eerbiedig de vrijheid den troon van Uwe 
Majesteit te naderen, om andermaal de belangen 
der gemeente Nijmegen en der landstreek, welke zij 
vertegenwoordigen, bij de daarstelling van Spoor-
wegen in Nederland voortedragen, om, zoo mo-
gelijk, uit het isolement, waarin die stad met deze 
landstreek zijn gebragt, te worden gered; waarom-
trent zij met vorigen eerbied de vrijheid nemen zich 
tot Uwe Majesteit te wenden.

Bij de wet, waarbij aan Nederland het genot 
der versnelde gemeenschap, door middel van 
Staats-Spoorwegen staat verzekerd te worden, is 
Nijmegen en hare landstreek uitgesloten; — en 
wanneer aan deze uitsluiting geen redres wordt aan-
gebragt, is de ondergang onvermijdelijk.

Het Bestuur der Gemeente Nijmegen en de Ka-
mer van Koophandel en Fabrijken aldaar gevestigd, 
hebben zich tot Uwe Majesteit en Hoogstdeszelfs 
Gouvernement op den 18. Augustus jl. bij adres 
gerigt, met het verzoek, dat, zoo mogelijk, bij sup-
pletoire Wetsvoordragt de Gemeente Nijmegen in 
het net der Spoorwegen mogt worden opgenomen; 
doch dit verzoek is buiten gevolg gebleven.

Zij eerbiedigen de gronden die Uwe Majesteit en 
Hoogstdeszelfs Gouvernement hebben geleid, om 
dit billijk en dringend verzoek buiten beschikking 
te laten; Edoch SIRE! De toestand waarin deze ge-
meente en landstreek bij uitvoering der Wet voor 

De eerste treinverbinding van Nijmegen

De tweede houten brug buiten de Molenpoort over de droge gracht ter hoogte van het huidige 
Keizer Karelplein, met links het station van de spoorlijn Nijmegen-Kleef (hier is nu Concertgebouw 
de Vereeniging), 1875. Foto: Gerard Korfmacher, collectie Regionaal Archief Nijmegen.

VERGETEN VERLEDEN
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Staats-Spoorwegen staan gebragt te worden, is be-
kommerend, en mag als hopeloos beschouwd wor-
den, waarin daaraan niet wordt te gemoet gekomen.

In dien stand der zaak, heeft zich uit den boe-
zem der ingezetenen en der landzaten, een speci-
aal Spoorweg-Comité zamengesteld, hetwelk niets 
zal onbeproefd laten, om aan dit gedeelte van de 
Provincie Gelderland, mede het genot van Spoor-
wegen te verzekeren waartoe thans is leidende de 
aanvraag, door hetzelve gedaan, om als voorloopi-
ge Concessionarissen voor eene Spoorweg-verbin-
ding, uitgaande van Arnhem over Nijmegen op de 
Pruissische grenzen in de richting van Cleve, te 
worden aangenomen. (…)

Stadsbestuur en Kamer vragen de koning een 
voorlopige concessie te verstrekken voor een 
spoorlijn van Arnhem naar Pruissen via Nij-
megen en hiervoor een rijkssubsidie van 6 
miljoen gulden toe te kennen. Beiden komen 
er niet.

Berlijn
Maar het verhaal is niet afgelopen. De Proe
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
meldt op woensdag 6 maart 1861:

NIJMEGEN, den 5. Maart
— Dat het der Pruissische regering ernst is, aan de 

Nederl. Staatsbanen niet aantesluiten voor en aleer 
de verbinding der Rhein-Eisenbahn over Nijmegen 
aan den Nederlandschen Rhijnspoorweg hebbe 
plaatsgehad, moge blijke uit onderstaand, ons me-
degedeeld schrijven van den minister von der Heijdt 
op 29 Januarij ll. Aan de directie van eerstgemelde 
spoorweg-onderneming gerigt. Uit dat schrijven 
blijkt tevens, dat onze spoorweg-commissie goed 
gezien heeft, toen zij bij het aanvragen van conces-
sie op de mogelijkheid wees, dat voor het aanleggen 
van eene lijn van Kleef naar Elten, Nijmegen voor 
goed uit het spoorwegnet zou uitgesloten worden.

,,In Erwiderung des Berichts vom 3m ds. Monats 
beauftrage ich das Königlichle Eisenbahn Kom-
messariat, der Direktion der Rheinischen Eisen-
bahn Gesellschaft zu eröffnen, dass die diesseitige 
Regierung nach wie vor daran festhält, bevor die 
Fortführung der Crefeld-Clever-Eisenbahn über 
Nijmwegen nach der Niederländischen Reichsbahn, 
auf Niederländischen Gebiete gesichert ist, einen 
Anschluss an die Niederländischen Eisenbahnen 
bij Venlo nicht zu gestatten. Wa die Projectirung 
einer Eisenbahn von Cleve nach Elten betrifft, so 
bin ich gerne bereit, der Rheinischen Eisenbahn Ge-
sellschaft die Aufnahme von Vorarbeiten hiefür zu 
gestatten.”

Berlin 29 Januar 1861.
 Der Minister für Händel, Gewerbe & öffentliche 

Arbeiten,
  (GEZ.) VON DER HEIJDT.

Eisen
Als Nederland niet meewerkt aan een spoor-
lijn via Nijmegen, weigert Pruissen akkoord te 
gaan met de door Nederland gewenste verbin-
ding via Venlo. Die druk heeft effect. In 1863 

worden aan Pruissische en Nijmeegse kant 
concrete plannen gemaakt en besproken. Maar 
de Nederlandse regering stelt voorwaarden 
die onacceptabel zijn voor de Duitsers. Het 
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
plaatst op maandag 14 maart 1864 dit bericht:

— Uit Nijmegen schrijft men ons van den 12. 
maart:

Heden werd door de direktie der nijmeegsche 
spoorweg-maatschappij in eene vergadering van 
aktiehouders verslag uitgebragt over hetgeen in den 
laatsten tijd tot bevordering der onderneming was 
verrigt. Daaruit bleek, dat het maatschappelijk ka-
pitaal van ƒ 700,000, op ruim 40 mille na, hoofd-
zakelijk in Nijmegen is bijeengebragt; dat volgens 
uiterst naauwkeurige begrootingen de kosten van 
den weg van Nijmegen tot de pruissische grenzen 
door het maatschappelijk kapitaal kunnen worden 
bestreden; dat de teekeningen en plannen volgens 
de voorwaarden der koncessie in triplo opgemaakt 
zijn; dat ongeveer de helft van het noodige terrein 
reeds is verkregen; dat dus met de werkzaamheden 
van den weg een begin zoude kunnen worden ge-
maakt, ware het niet dat wegens den exceptionelen 
toestand, waarin deze maatschappij verkeert, de 
voorwaarden van koncessie tot nog toe niet voor 
aanneming vatbaar waren.

De maatschappij heeft namelijk met de direktie 
der Rhein Eisenb. Gesellschaft, onder goedkeu-
ring des ministers van binnenl. zaken, een kontrakt 
gesloten, waarbij deze Gesellschaft zich verbindt, 
hare lijn Keulen — Cleve te verlengen tot de ne-
derlandsche grenzen en den weg der nijmeegsche 
maatschappij (van de grenzen tot Nijmegen) te ex-
ploiteren. Volgens dat kontrakt evenwel moet de 
duitsche Gesellschaft hare goedkeuring hechten 
aan de voorwaarden, waarop de nijmeegsche maat-

schappij de koncessie zal aanvaarden. — Om nu 
over zwarigheden van meer ondergeschikt en lokaal 
belang heen te stappen die dan trouwens ook meest 
opgelost zijn, blijven er in die voorwaarden enkele 
punten over, waarmede de duitsche maatschappij 
zich niet kan vereenigen; te weten: 1. dat de nederl. 
regering bevoegd zoude zijn haar materieel af te 
keuren; 2. dat het personeel op de treinen (behou-
dens te verleenen uitzonderingen), uit Nederlanders 
moet bestaan; en 3. dat benoeming der beambten 
belast met de exploitatie aan de goedkeuring der ne-
derl. regering onderworpen blijft.

Moeten wij ons aan dergelijke bepalingen on-
derwerpen, zoo redeneert de direktie der duitsche 
maatschappij, dan is het ons onmogelijk, uw lijntje 
te exploiteren, want ons materieel, waarmede wij in 
Pruissen 350 kilometers exploiteren, moet ingerigt 
zijn volgens de voorschriften der pruissische re-
gering, en wanneer wij een trein van Keulen naar 
Nijmegen laten loopen, dan is het ondoenlijk, op de 
grenzen een ander materieel of personeel gereed te 
hebben staan voor de laatste 15 kilometers. 

Zij wil dus, dat deze punten geregeld worden, 
hetzij bij de voorwaarden der koncessie, hetzij bij 
de internationale overeenkomst die tusschen beide 
regeringen moet gesloten worden. Volgens hare 
meening zoude daarbij het beginsel van recipro-
citeit op den voorgrond behooren gesteld te wor-
den, zoo, dat pruissisch materieel met pruissische 
beambten op nederlandsch territoir en omgekeerd 
Hollandsch materieel met Hollandsen personeel, op 
pruissisch grondgebied, zonder nadere goedkeuring 
kan toegelaten worden. 

In dien geest is nu eene missive door de direktie 
aan den minister van binnenlandsche zaken gerigt, 
en van het antwoord daarop hangt al, of de konces-
sie aanvaard en het werk begonnen wordt. 

Wij vertrouwen, dat de eischen der duitsche 
maatschappij, die voorzeker niemand onbillijk zal 
noemen, zullen kunnen worden ingewiligd. Voegen 

Valkhof met op de achtergrond het Hoogstraatje (nu: Hoogstraat). In het midden het Spoorweg-
monument met de beeltenis van de godin Victoria, opgericht in 1884 ter herinnering aan de 
totstandkoming van de spoorlijn Nijmegen-Kleef, ontworpen door gemeentearchitect ir. Jan Jacob 
Weve. Ongeveer 1890. Foto: M van Hout, collectie Regionaal Archief Nijmegen.
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wij daarbij, dat het hier eene kwestie geldt, die zich 
bij menige aansluiting aan lijnen van naburige rij-
ken zal herhalen, en dat zoo de wetgeving op het 
stuk van spoorwegen zich naar zulke toestanden 
niet zou kunnen voegen, de belangen van het in-
ternationaal verkeer aanmerkelijk zouden blijken te 
zijn verkort. 

De vergadering nam ten volle genoegen met de 
gegeven inlichtingen.

Contract
Men wordt het eens. Dat blijkt uit het bericht 
in het Venloosch Weekblad van zaterdag 21 
mei 1864:

— Uit Nijmegen wordt geschreven: Zaterdag 
jl. is door de directie der Nijmeegsche spoor-
wegmaatschappij de definitieve concessie voor 
den spoorweg op Cleve aangenomen, en ook de 
moeijlijkheden welke tusschen de directie en die 
der Rheinische-Eisenbahn-Gesellschaft bestaan 
hebben, zijn uit den weg geruimd.

Op 11 juni 1864 tekenen de directeuren van 
beide maatschappijen een notarieel contract 
voor ‘daarstelling en exploitatie’. De spoor-
lijn wordt aangelegd. Op dinsdag 11 juli 1865 
schrijft de Arnhemsche Courant:

* Nijmegen, 8 julij. Gisteren ten 2 ure werd de 
jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-
houders in den nijmeegschen spoorweg gehouden, 
waarbij weder eene groote opkomst van de alge-
meene belangstelling getuigde. De rekening werd 
volgens het rapport der commissarissen in uitste-
kende orde bevonden. Aftredende directeuren en 
commissarissen werden bij acclamatie herkozen. 

Door den heer Francken werd verslag uitgebragt 
over de werkzaamheden in het afgeloopen dienst-
jaar. 

De baan is hare voltooijing nabij geraakt. Inge-
nieurs van den waterstaat hebben bij herhaling aan 
directeuren en in hunne rapporten aan het ministe-
rie hunne tevredenheid over het werk betuigd. De 
kosten der baan zijn nog niet juist op te geven, doch 
in geen geval zal het bedrag de geraamde kosten 
overschrijden. Men komt voldoende met het geld 
uit, dit kan de directie met zekerheid mededeelen. 
— Omtrent de aansluitingslijnen kan de directie 
van het slagen der lijn Nijmegen — ’s Bosch niets 
zeggen, terwijl zij die hooge wenschelijkheid be-
toogt der onlangs geprojecteerde lijn Dordrecht—
Arnhem—Nijmegen. Met de grootste voldoening 
kan de directie mededeelen, dat de lijn Nijmegen—
Cleve binnen 9 maanden, nadat de eerste spade in 
den grond is gestoken, gereed zal zijn. Immers het 
voornemen bestaat, om op 11 augustus aanstaande 
de baan voor het publiek te openen. Op 10 augus-
tus zal een feestrid naar Cleve plaats hebben voor 
de actionarissen, die daartoe nader zullen worden 
uitgenoodigd, terwijl deze inwijding des avonds 
in een lokaal te dezer plaatse zal worden gevierd. 
Met luide toejuichingen werd deze mededeeling 
ontvangen. 

Zoo is dan de heugelijke gebeurtenis aanstaande, 
die Nijmegen in het bezit stelt van zijn spoorweg. 

Reeds lokt de heen- en weergaande locomotief met 
zandwagens en arbeiders dagelijks honderde wan-
delaars buiten de Molenpoort. 

Opening
Dinsdag 8 augustus 1865 wordt de spoorlijn 
Nijmegen-Kleef geopend. Vanaf 9 augustus 
is publiek welkom. De Arnhemsche Courant 
schrijft op zaterdag 12 augustus 1865:

* Nijmegen, 10 aug. In de twee dagen, dat de lijn 
Nijmegen—Cleve geopend is, is, uitgenomen den 
trein van ’s morgens 6 ure telkens een tal van passa-
giers heen en weder gevoerd. De weg voldoet in alle 
opzigten aan de verwachting. 

Gerucht
Op woensdag 23 augustus 1865 melden mi-
nimal zes Nederlandse kranten, waaronder de 
Arnhemsche Courant:

* Nijmegen, 21 aug. Heden verspreidde zich het 
gerucht door de stad, dat er een belangrijk ongeluk 
op den nijmeegschen spoorweg had plaats gehad. 

De geheele zaak komt gelukkig hierop neder. Op de 
hoogte van Groesbeek geraakte van den trein van 
Cleve naar Nijmegen van 8 ure des morgens, een 
ledige goederenwagen, de laatste van den trein, uit 
het spoor, ten gevolge waarvan het rad brak en de 
rail werd omgebogen. De wagen werd losgemaakt 
en de trein vervolgde zijn weg zonder dat de rei-
zigers zelfs iets bemerkt hadden. Dit is het ware 
verhaal en elke andere lezing is buiten de waarheid. 
Dat het overigens goed gaat met den nijmeegschen 
spoorweg, kan onder anderen daaruit blijken, dat 
er gisteren 290 passagiers werden vervoerd, terwijl 
ook het goederenvervoer vrij aanzienlijk mag hee-
ten.

Drukte 
Een opmerkelijk succesverhaal van de lijn 
haalt de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 
zaterdag 9 september 1865 en de Arnhemsche 
Courant op maandag 11 september 1865:

* Nijmegen, 8 September. De trein, die heden 
morgen ten 8 ure van hier naar Cleve en Keulen 
moest vertrekken, is eerste ten 9 ure kunnen afrij-
den, en dat wel omdat er ongeveer 1000 personen 
in 24 wagens moesten worden vervoerd. Dit is ze-
ker een bewijs van de ingenomenheid van het pu-
bliek voor deze spoorweglijn.

In hetzelfde jaar wordt ook de spoorlijn van 
Kleef naar Elten/Zevenaar in gebruik geno-
men. De treinen kruisen de Rijn per stoomvlot.

Negen jaar na Arnhem heeft Nijmegen een 
spoorverbinding met Pruissen. Een treinver-
binding met de rest van Nederland krijgt Nij-
megen pas in 1879, 34 jaar na Arnhem.

Samenstelling: René van Berlo

Station Groesbeek, gelegen aan de spoorlijn naar Kleef, met personeel, 1906. Foto: J.H. Schaefer.

Spoorpont over de Rijn te Welle (Duitsland, 
spoorlijn Elten-Kleef) met een locomotief uit 
de serie 500 van de S.S. (later serie 6800 van 
de N.S.), 1913. 



De Hoogstraat is een van de onbekendste straat-
namen in Nijmegen-Centrum. Toch kent ieder-
een het straatje. Het begint bij Frituur De Burcht 
en eindigt bij ijs-, lunch- en borrelzaak De En-

HOOGSTRAAT gel. Het bekendste pand is pannenkoekenres-
taurant ’t Hoogstraatje. Inderdaad, dit bedrijf is 
genoemd naar de straat waarin het zich bevindt.
De voortreffelijke straatnamensite van Rob Es-
sers meldt de volgende namen voor dit stukje 

Nijmegen: Hoighstrait (1560), Hoichstraitgen 
(1572), Hoogstraatje (1715), Hoog Straetje 
(1779), De Hooge Straat (1822) en opnieuw 
Hoogstraatje (1859, 1892 en 1900). Op 9 juli 
1924 stelde de gemeenteraad de naam Hoogstraat 
vast. Er was bebouwing aan beide zijden van de 
straat. In het midden lag een blauwe steen die het 
hoogste punt van de stad aangaf. 
In 1944 werden de huizen aan de oostzijde ge-
bombardeerd. De restanten werden gesloopt. Er 
zijn nooit nieuwe panden gebouwd. 
Op 18 oktober 1950 besloot B&W: de naam 
Hoogstraat te schrappen en te  vervangen door 
Valkhof. De gemeenteraad nam op 28 februari 
1951 een gelijkluidend besluit. Een kleine dertig 
jaar later kwam de raad hierop terug. Sinds 13 
november 1980 heet het weer Hoogstraat.

Tekst: René van Berlo   Foto's 2022: Gerie Sandmann
Foto's 1939: J.G. Deur, Regionaal Archief Nijhmegen   
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Oostzijde in 1939

Westzijde in 1939. Rechts: hoekpand oostzijde

Westzijde in 1939

Westzijde in 2022. Zelfde plek als foto hiernaast

Westzijde in 2022. Zelfde plek als foto hiernaast
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Waterstroom
Mariken wil graag wijzen op de werking van 
het waterstroompje in de Stikke Hezelstraat. 
Het gootje werkt op een tijdklok en gaat om 
12 uur werken. Dan stroomt er de hele dag 
verre van schoon leidingwater, aangevuld met 
regenwater, door deze straat. Kinderen zijn er 
dol op om er in te spelen, honden drinken er 
uit en volwassenen vinden het een interessan-
te cascade. Het gootje staat in verbinding met 
de waterputten van het kunstwerk WATERIS 
op de Ganzenheuvel. Het water wordt via 
een persleiding onder de grond weer naar 
boven in de Stikke Hezelstraat gepompt. Dat 
gaat zo de hele dag door. Omdat vogels er 
in badderen en poepen, auto’s er door rijden 
en winkeliers er ook het schrobwater in laten 
verdwijnen is het water niet al te schoon. Het 
water wordt dus regelmatig getest op de 
aanwezigheid van de ecoli- en legionellabac-
terie. Omdat gemotoriseerd verkeer met vieze 

banden voor 12 uur door de straat mogen 
rijden gaat de goot pas om 12 uur aan. In de 
wintermaanden staat het stroompje uit. Re-
genwater vloeit dan automatisch in het riool. 
Fietsers zijn niet blij met het gootje en komen 
regelmatig ten val. Daarvoor geldt maar 
één remedie. Let eens een keer goed op de 
verbodsborden, want het is al jaren verboden 
om te fietsen in de Stikke Hezelstraat. Mariken 
geeft toe dat het wat verwarrend is omdat je 
in de Lange Hezelstraat wel mag fietsen, maar 
toch. Je bent zelf verantwoordelijk als je letsel-
schade oploopt. Vandaar dat we hier een keer 
de aandacht op willen vestigen.

Grotestraat
Nieuw elan voor de Grotestraat is er omdat 
drie horecabedrijven hun deuren hebben 
geopend. In Dollars is er weer ruimte voor 
de muziekliefhebbers en een podium voor 

beginnende bandjes. Het aloude café Lenthe 
is onder een nieuwe naam weer geopend en 
de buren, waar voorheen café Metz zat is ook 
weer open. Gezelligheid alom in deze straat. 
Als je in de komende zomer op een leuk terras 
wil zitten en tijdens al te warme dagen ook 
wat verkoeling zoekt, kun je hier prima zitten, 
terwijl je lekker kunt kijken naar alle wan-
delaars die van de bovenstad naar de Waal 
tijgen en andersom.

Bloemerstraat
Ook in de Bloemerstraat is er weer een nieuwe 
zaak bijgekomen met de naam Paak. Vier 
jonge ondernemers, Menzo, Peter, Troy en 
Marijn, hebben voor een 30-pluspubliek een 
luisterbar geopend. Als je van goede mu-
ziek houdt en je bent de studentenkroegen 
ontgroeid, ga er dan beslist eens heen. Gasten 
kunnen aanschuiven aan de djbooth, zodat ze 
een praatje kunnen maken met de draaiende 
artiest. Tussen gezellig eten en drinken door 
kan je zelf door de platenbakken struinen 
en vinyl beluisteren. De muziek kopen kan je 
ook, maar dan online. Ongetwijfeld weer een 
upgrade voor deze straat.

Bibliotheek
Voor 15 euro kun je van 1 juli tot en met 30 
september een zomer lang boeken lenen 
in de bieb. Lekker lezen in het zonnetje van 
papier, e-book of met de ogen dicht, een 
luisterboek. Omdat veel mensen in de zomer 
eindelijk tijd hebben, biedt de bibliotheek 
deze mogelijkheid aan.

Valkhof
In de zomermaanden organiseert Museum 
Het Valkhof iedere laatste vrijdag van de 
maand Museum Memoires, een begeleid 
bezoek aan het museum voor mensen met 
dementie en hun dierbaren. Deelnemers bekij-
ken objecten in het museum en gaan hierover 
in gesprek. Men gaat actief aan de slag en er 
wordt gezongen. Kennis van de objecten is 
geen vereiste. Samen genieten van kunst en 
de persoonlijke beleving staan centraal. Ook 
staat er aan het einde een consumptie klaar. 
29 juli en 28 augustus van 14.30 tot 16.00 uur 
zijn de tijden waarop de memoires plaats-
vinden. Kosten 15 euro voor twee personen. 
(maximaal zestien personen). Meer info en 
tickets op museumhetvalkhof.nl. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Ditjes
en

datjes

Watergoot in de Stikke Hezelstraat
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'Ik ga binnenkort verhuizen.' Tegenover 
mij zit Anouk, al drie jaar actief deelnemer 
aan wijKring Centrum, een jonge vrouw van 
begin twintig. 'Daarom zit ik hier natuurlijk 
ook.' Anouk woont al geruime tijd op een 
woongroep van Pluryn, voor jonge mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Maar 
het gaat goed met Anouk en daarom komt 
er meer ruimte voor zelfstandigheid. Anouk 
legt uit: 'Op de woongroep had ik een eigen 
slaapkamer maar de woonkamer was ge-
meenschappelijk. Het grootste verschil tussen 
de woongroep en waar ik naartoe verhuis, is 
dat ik daar een eigen studio krijg. Ik kan dan 
alles zelf doen, eigen toilet en douche, en ook 
een eigen keukentje.' De begeleiding blijft, 
hoewel niet zo intensief als op de woongroep 
van Pluryn. 'Alle mensen die daar gaan wo-
nen, hebben werk en dus is er overdag geen 
begeleiding nodig. En ‘s avonds en ’s nachts 
kunnen we ze bellen als het nodig mocht zijn.'

Anouk verheugt zich op de verhuizing maar 
weet ook wel wat zij achterlaat. 'Vooral met 
Mark kan ik het in de oude woongroep erg 
goed vinden. Die ga ik dus minder zien. Maar 
we zitten bij dezelfde wijKring dus we komen 
elkaar minimaal eenmaal per week tegen.' 
In de wijKring ondersteunen de deelnemers 
elkaar bij allerlei activiteiten. Ze proberen 
daarmee de wijk en buurt een beetje mooier 
en beter te maken. Zo hebben zij afgelopen 
herfst meegeholpen bij het winter-klaarmaken 
van de tuin van wijkcentrum ’t Oude weeshuis.

TOS 
Anouk heeft een beperking die TOS ge-
noemd wordt. TOS staat voor taalontwik-
kelingsstoornis en is een neurocognitieve 
ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal 
in de hersenen minder goed wordt verwerkt. 
Iemand met TOS heeft bijvoorbeeld moeite 
met praten of het begrijpen van taal. Maar ze 
heeft geen taal-achterstand. Bij TOS loopt de 
taal- en spraakontwikkeling anders. Ze kun-
nen klanken en woorden moeilijk onthouden 
en hebben moeite met de grammatica. Ook 

vinden ze het omgaan met emoties vaak lastig 
en hebben ze moeite met plannen. 'De bege-
leiding op de woongroep van Pluryn is meer 
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen 
met autisme. Waar ik naartoe verhuis, zijn ze 
gespecialiseerd in omgaan met mensen met 
TOS. Dat is beter voor mijn ontwikkeling', legt 
Anouk uit. 'Ik kom niet altijd uit mijn woorden 
en als ik iets wil vertellen, kan het bij mij een 
tijdje duren tot ik echt de woorden heb ge-
vonden. De begeleiding op de nieuwe locatie 
begrijpt dat en kan mij daarbij helpen. Ook 
daarom is deze verhuizing een stap verder 
naar meer zelfstandigheid.'
 
Werk 
Anouk werkt bij een tuindersbedrijf in Gendt. 
'Ik werk er al twee jaar en ik voel me er hart-
stikke thuis.' 'Het bedrijf heet ‘Wilbert Stek’ en 
we planten daar allerlei soorten stekjes voor 
de boomkwekerij', vervolgt Anouk. Wilbert 
van Luenen is de eigenaar. 'Ik kan heel goed 
met hem opschieten. Het is een heel sociaal 
bedrijf.' Gendt? Dat is toch een flink eind weg! 
Hoe ga je daar iedere dag naartoe? Anouk: 
'Op de fiets. Ook in de winter. Als het heel 
slecht weer is neem ik de bus. Maar het liefst 
ga ik met de fiets, ook als het een beetje 
regent of een beetje koud is.' Op deze manier 
fietst Anouk iedere dag 1 uur héén en 1 uur 
terug, 200 kilometer per week. Stoer!

Vakantieplannen?
'Ik ga nu altijd met mijn ouders op vakantie 
maar het lijkt me ook een keer leuk om zon-
der hen te gaan, een keer met mijn vriendin. 
Maar dat komt later wel. Als ik langere tijd op 
mezelf woon, want nu vind ik het zelf nog iets 
te vroeg. Op mezelf wonen is een eerste stap, 
vind ik.'

Tekst: Jack Fila   
Foto’s: Jack Fila en Lieke van de Braak

Anouk gaat verhuizen
  Anouk en Wilbert

  Anouk in de tuin van Het Oude Weeshuis
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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 en
woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur
Liever bellen met de Stiplijn? Van 
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 
17 uur: (024) 350 20 00.

Om de energietoeslag aan te kunnen vragen 
moet u naar de Stip meenemen een geldig 
DigiD, kopie van ID-kaart of paspoort (geen 
rijbewijs), een bankafschrift van de afgelopen 
maand (of de inloggegevens van uw bank 
zodat we samen een bankafschrift kunnen 
downloaden) en het loonstrookje of uitke-
ringsspecificatie van de afgelopen maand. 
En als u een partner heeft met wie u samen-
woont, moet hij of zij ook meekomen voor 
de aanvraag. Ook hij of zij moet dan ook 
inloggen met de DigiD.
Heeft u geen DigiD? Dan kunnen wij met u 
een DigiD aanvragen. Of de toeslag aanvra-
gen met een papieren formulier.

 
De Slimwonen-app
Een andere manier om minder geld uit te 
geven aan energiekosten is om minder ener-
gie te gebruiken. Maar hoe doet u dat? De 
Slimwonen-app kan u hierbij helpen. 
De Slimwonen-app laat u zien hoeveel ener-
gie u gebruikt per dag, week, maand en zelfs 
per jaar. Ook laat de app zien hoe hoog de 
energiekosten bij mensen uit uw buurt zijn. 
En de app daagt u uit om de energiekosten 
te laten dalen. U kunt de app downloaden 
op uw telefoon of tablet. Wel moet u thuis 
een slimme meter hebben. 75 procent van de 
huishoudens heeft zo’n meter. Op de website 
vindt u meer informatie over de app en het 
aanmelden. Kijk op: www.slimwonenapp.nl. 

Huis-tuin-en-keuken-tips
Wist u dat u kunt bezuinigen op de energie-
kosten door ’s ochtends even de ramen open 
te zetten? Want buiten is de lucht droger dan 
binnen. En droge lucht warmt sneller op. En zo 
heeft u het sneller warm en verbruikt u minder 
energie. En het huis is ook nog eens lekker 
gelucht. Op de website van het Regionale 
EnergieLoket vindt u deze en nog 49 andere 
handige tips om zelf uw huis te verduurza-
men. Of om minder energie te verbruiken. 
Kijk op: www.regionaalenergieloket.nl. 

Tekst: Stip Centrum

Tips van de Stip
De energietoeslag
De energiekosten zijn de afgelopen maanden 
enorm gestegen. Veel mensen hebben dit al 
gezien op hun afrekening. Voor mensen met 
een laag inkomen heeft de gemeente Nijme-
gen de energietoeslag van 600 euro. Mensen 
met een bijstandsuitkering hebben die toeslag 
al op hun bankrekening gekregen. Andere 
mensen kunnen de toeslag aanvragen bij de 
gemeente. 
Ook als je werkt en een laag inkomen hebt, 
kan je recht op de energietoeslag hebben. Op 
de website van de gemeente Nijmegen staan 
de voorwaarden. Twijfelt u of u er recht op 
hebt? Op de Stip kijken we graag met u mee! 
We kunnen dan ook samen met u de energie-
toeslag aanvragen. Afgelopen weken hebben 
we hier al vele bewoners van het centrum en 
de Benedenstad mee kunnen helpen. 

IM Ben Otten
Op donderdag 12 mei is Ben Otten (83) 
overleden. Ben is zijn hele leven zeer 
actief geweest. Bij de start van Mariken, 
eind 2011, was hij voorzitter van de regie-
groep Platform Bewoners Binnenstad. Hij 
trad toe tot de redactie. 

Ben Otten groeide op in Hengelo, Over-
ijssel. Hij heeft een technische opleiding 
gehad. In zijn beroepsmatige leven was 
hij vooral bezig met organisatievraagstuk-
ken. Hij was de nestor van documenten-
automatisering in Nederland. Samen met 
zijn tweelingbroer had hij een eigen ad-
viesbureau.

Sinds zijn 26ste woonde Ben in Malden. 
58 jaar geleden kwam hij naar Nijmegen, 
waar zijn vrouw vandaan kwam. Ben is 
zijn hele volwassen leven politiek actief 
geweest. Hij heeft het CDA in Heumen 
opgericht en was voor die partij fractie-
voorzitter in de Heumense gemeenteraad. 
Vervolgens stapte hij over naar de Oude-
renunie/55+, waarvoor hij in 1992 lande-
lijke lijsttrekker was. Daarna werd Ben 
lid van de VVD. De laatste jaren was hij 
lid van 50PLUS. Voor deze partij was hij 
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 16 maart in Nijmegen. 

Ben was voorzitter van de huurdersbe-
langenvereniging van zijn appartemen-
tencomplex en landelijk voorzitter van de 
overkoepelende huurdersorganisatie van 
Vesteda, de grootste institutionele beleg-
ger in wooncomplexen, voortgekomen uit 
het ABP. Hij was voorzitter van de KBO, 
de Katholieke Bond van Ouderen, in Nij-
megen.

Ben heeft acht internationale onderschei-
dingen ontvangen. Hij was vooral trots op 
zijn koninklijke onderscheiding: Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst: René van Berlo   Foto: Ron Disveld
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Zomer
Tot 22 september kunnen we genieten van 
het zomerseizoen. Vorig jaar is de zomer 
redelijk teleurstellend verlopen, maar nu 
ziet het er veelbelovend uit. In september 
kunnen we dan weer Gerard Cox zijn hit 
opzetten dat het weer voorbij is die mooie 
zomer die dit jaar echt in mei is begonnen. 
Nijmegen en omgeving klappert momen-
teel van de festivals en concerten en de 
sfeer is nu al hot, hot, hot. De Red Hot 
Chilli Peppers hebben de aftrap al gegeven 
en 4 juli was Rammstein in de Goffert. Drift 
heeft het Nymaterrein al laten schudden 
op haar grondvesten en Down The Rabbit 
Hole op de Groene Heuvels heeft haar 
sporen ook al weer nagelaten. De zomer-
kermis draaide op volle toeren voor onze 
jeugdige stadgenootjes en de Kaaij onder 
de brug is zich aan het voorbereiden op 
een heerlijk kneuterige place-to-be op 
zwoele zomeravonden.

Mariken doet een dringend beroep op haar 
stadgenoten om deze zomer bij te tanken. 
Ga op vakantie, het liefst in eigen omge-
ving, ontspan, benut alle mogelijkheden 
om alle negatieve energie uit te bannen tot 
na de zomer. Als we ons opladen kunnen 
we weer beter tegen opkomende corona-
perikelen, stikstofmaatregelen, dom gedrag 
van politici, berichten rondom Oekraïne 
en voedseltekorten, stijgende energie- en 
benzineprijzen, een schreeuwend tekort 

aan arbeidsplaatsen et cetera. Soms moet 
een mens zich even afsluiten van alles en 
zich realiseren dat je in je ééntje de wereld 
niet kan veranderen. Je doet je best en 
meer kan je niet doen.

Vergeet het Schipholgedoe en benut de 
mogelijkheden in eigen land. Met de trein 
kom je een eind, maar een reis door een 
goed boek is ook een prachtig alternatief, 
als je niet over de nodige financiële midde-
len beschikt. De politiek gaat on hold, de 
vogeltjes zijn uitgevlogen, de natuur is op 
zijn mooist. 
Zoals het nu gaat met de zomerse waar-
den gaat het prima. Beetje noodzakelijke 
regen en lekker zonnig. Nog niet al te heet, 
dus klimatologisch niet echt dramatisch in 
Nimma.

Als kers op de taart is Nijmegen bevangen 
door een ongekende Vierdaagsekoorts en 
de bijbehorende feesten. We mogen weer 
dansen en zingen en lopers ontvangen en 
inhalen. Het hoort bij Nijmegen en we zijn 
er klaar voor. Veel landgenoten zullen de 
weg vinden in deze derde week van juli. 
Laten we er met z’n allen een geweldig 
feest van maken. We staan bekend als een 
gastvrije en sociale stad en dat mag ieder-
een tijdens deze feesten meemaken.

Na de zomer staan we weer open voor 
zaken die het leven minder aangenaam 
maken, maar nu effe niet.

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Op woensdag 7 en donderdag 8 september 
leggen we de rode loper uit om jou als VIP 
te mogen ontvangen. Dat gebeurt met een 
hapje en drankje. maar vooral met warme 
aandacht voor jouw vraag of behoefte aan 
informatie. Hierbij gaan we uit van jouw 
talenten, zonder dat wat moeilijk voor je is 
uit het oog te verliezen.

Zelfregiecentrum Nijmegen organiseert 
ontmoeting, training en coaching voor 
iedereen die meer grip op het leven wenst.
Je kunt 1 op 1 in gesprek met een mede-
werker. Deze kan vertellen over de waaier 
aan mogelijkheden op het gebied van 
ontmoeting, training en coaching. We kunnen 
ter plekke ook samen op zoek naar jouw 
zelfregievraag. Of misschien gaat je interesse 
uit naar belangenbehartiging. Of wil je 
specifiek meer weten over vrijwilligerswerk bij 
ons. Jouw wens om informatie te ontvangen 
staat centraal. Als je graag iemand mee wil 
nemen naar het gesprek, zoals een begeleider: 
ook deze is van harte welkom! Heb je een 
voorkeur voor videobellen, dat kan ook.  We 
draaien deze dag de korte film ‘Verbeelding 
van het goede leven’.
Ook voor professionals die meer over ons 
willen weten ligt de rode loper uit. 
Het enige wat je moet doen is vóór 26 
augustus contact met ons opnemen voor een 
afspraak, op 7 of 8 september, ergens tussen 
15.00 en 20.00 uur. Mail naar secretariaat@
zrcn.nl of bel met (024) 75 111 20 en vraag 
naar Birgit van der Putten. Ons adres is St. 
Jorisstraat 72.

Tekst en foto: Zelfregiecentrum Nijmegen

Zelfregiecentrum 
Nijmegen legt de rode 
loper voor jou uit

7 en 8 september van 15 tot 20 uur
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Nieuws vanuit de Activiteitencommissie Benedenstad (ACB)

 Soepie doen

Soepie doen
Enkele maanden geleden werd door Ineke van 
de Stip aan mij (Riny Roverts), gevraagd of ik 
nog iemand wist die soep wilde koken voor 
‘soepie’ doen. Aangezien ik nog wat tijd vrij 
had en ik van koken houd, heb ik mij als vrij-
williger hier voor opgegeven. Ik kon meteen 
beginnen.

Iedere dinsdag is er ‘soepie’ doen vanaf 12.00 
uur. De soep kost 1 euro per kop en er wordt 
soep geschept tot de pan leeg is. Samen met 
Greet en Cor maak ik soep met zoveel moge-
lijk verse producten. Als het even kan wordt 

er ook verse bouillon getrokken. Wij proberen 
iedere week een andere soep te koken, en dat 
lukt voorlopig. Wil jij ook weten hoe de soep 
smaakt? Kom dan dinsdag naar ‘t Oude Wees-
huis en proef de soep, samen met bewoners 
van de Benedenstad en centrum.

Tekst: Riny Roverts

Stadstuin
De tuin doet op dit moment erg zijn best. Een 
lust voor het oog met alle bloeiende planten. 
De vrijwilligers  hebben hard gewerkt om op 
zaterdag 11 juni, de Nijmeegse Open Tuinen-

dag, een goed verzorgde tuin te kunnen laten 
zien. Het was de eerste keer dat we daaraan 
mee hebben gedaan op verzoek van Paul 
Giesen, die op die dag met zijn team ook de 
tuin van het Gezondheidscentrum open heeft 
gesteld voor bezoek. 

Tuinbezoek is overigens altijd welkom. Op 
de dagen dat er in het buurthuis een beheer-
der aanwezig is, is de tuin toegankelijk en 
is iedereen welkom voor een wandelingetje 
om te genieten van de stilte van de stad, 
gewoon even uit te rusten op één van de 
bankjes of een kopje koffie te kopen bij de 
beheerder en op te drinken op het terras. In 
de schoolvakantie is het buurthuis én de tuin 
gesloten vanaf de week na de Vierdaagse tot 
15 augustus. Daarna begint het al gauw weer 
herfst te worden en krijgt de tuin een andere 
uitstraling... ook weer bijzonder.

Tekst: Ineke Cromvoirt

Avond4daagse 
Helaas zullen de vrijwilligers van het ACB de 
Avond4daagse 2022 niet organiseren, hoe 
graag ze dat ook hadden willen doen. Onze 
vrijwilligers organiseren deze Avond4daagse 
in nauwe samenwerking met de leerkrachten 
van de basisschool. Nu de leerkrachten alle 
zeilen moeten bijzetten om de achterstand 
(door de coronamaatregelen ontstaan) bij de 
leerlingen weg te werken lukt het hen niet tijd 
te steken in het organiseren van de Avond-
4daagse. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het 
betreft in dit geval echter geen afstel maar 
uitstel. Onze vrijwilligers staan in 2023 in de 

  Stadstuin             Repair Café      Peter Hermsen van de Buurttafel
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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

De groep Ouderen samen actief komt iedere 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur samen 
in ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8 te Nijme-
gen. Het doel is samen gezellige dingen doen. Al 
kletsend over de belangrijke en onbelangrijke za-
ken in het leven maken de deelnemers er met el-
kaar altijd een heel gezellige ochtend van. Daar-
bij komen natuurlijk ook de meer serieuze zaken 
aan bod. Laat dat maar aan onze senioren over. 
Ook uitjes met een culturele achtergrond wor-
den door de deelnemers zeer op prijs gesteld.  
Zo zijn we op bezoek geweest op het Stadhuis. On-
der leiding van de heer Guus Houtzager werden we 
door de gangen en zalen van het Stadhuis geleid. 
De prachtige gebrandschilderde ramen werden met 
veel aandacht bekeken en ook de raadszaal mocht 
bij deze rondleiding natuurlijk niet ontbreken. Span-
nende verhalen over ‘het geheim van Nijmegen’ 
en over de prachtige geborduurde wanddecoraties 
waren onderdeel van de rondleiding. Veel van het-
geen de heer Houtzager vertelde was nog niet bij 
onze deelnemers bekend ook al wonen de meeste 
van hen al hun hele leven in Nijmegen. Daarnaast 
hebben we een bezoek gebracht aan de Nicolaas-
kapel en de Barbarossa ruïne op het Valkhof. De 

Bloemstukje maken

heer Jan Rutten was op die ochtend onze gids. Hij 
is een ware verhalenverteller en de deelnemers 
hingen aan zijn lippen. Koffie drinken met koek in 
de eeuwenoude Nicolaaskapel is toch een bele-
venis die je niet dagelijks meemaakt. Ook na deze 
ochtend gingen de deelnemers met meer ken-
nis van de geschiedenis van Nijmegen naar huis. 
Op 25 mei hebben wij een documentaire gezien 
van de ontwikkeling in Nederland vanaf 1949 tot 
2000. De wederopbouw na de tweede wereldoor-
log, de komst van de eerste gastarbeiders en de 
veranderingen in mentaliteit. Veel van de ontwikke-
lingen hebben de senioren natuurlijk van heel nabij 
meegemaakt. Dat alleen al geeft veel gespreksstof. 
Kortom, de afgelopen periode hebben we weer veel 
gezellige ochtenden gehad.
Heeft u na het lezen van dit bericht zin om u aan te 
sluiten bij de groep Ouderen samen Actief? Voor in-
lichtingen kunt u terecht bij Els Stouthamer (telefoon 
06 18 47 36 89). 

Tekst: Els Janssen

Draag ook een steentje bij
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen aan de 
activiteiten voor ouderen. Naast een financiële dona-
tie kunt u ook een activiteit doneren. De sponsoring 
is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een factuur met de 
gemaakte onkosten. Stichting Benedenstad Nijme-
gen heeft een ANBI-status. Voor verdere informatie 
en/of aanmelding kunt u bellen met Els Stouthamer 
van Stichting Benedenstad Nijmegen: 06-18473689 
of mailen: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stichtingbe-
nedenstadnijmegen.

Samestelling en foto’s: Els Stouthamer Valkhofpark rondleiding met Jan Rutten

startblokken om van de Avond4daagse 
weer een succes te maken. Voordeel is dat 
tot 2023 extra getraind kan worden. Zo 
heeft ieder nadeel toch een voordeel.

Repair Café Nijmegen-Centrum
Iedere eerste vrijdag van de maand vindt 
het Repair Café plaats in ’t Oude Weeshuis 
(Papengas 8 te Nijmegen). Vanaf 11.00 uur 
kunt u terecht om uw kapotte spullen te 
laten repareren. Onder ‘kapotte spullen’ 
verstaan wij: kleine elektrische apparaten, 
zoals strijkijzers, koffiezetapparaten. Ook 
een kapotte rits of een broek die korter 
gemaakt moet worden kan bij ons gerepa-
reerd worden. 
Helaas loopt de belangstelling van het 
aanbod van kapotte spullen terug. Dat is 
jammer want als deze trend zich voortzet 
dan zijn we wellicht genoodzaakt deze 
activiteit te stoppen. Zonder technici geen 
Repair Café maar zonder kapotte spullen 
kunnen we ook niet. We hebben onlangs 
zelfs moeten besluiten om een uurtje eerder 
te stoppen (rond 13.00 tot 13.30 uur). Daar-
om doen we hier een oproep aan iedereen 
om niet te schromen en kapotte spullen bij 
ons aan te bieden. Een gezellig team van 
technici zit klaar om die voor u te repareren. 
Dat lukt helaas niet altijd maar in de meeste 
gevallen worden de spullen gerepareerd 
en kunnen ze weer een tijdje mee. Want 
weggooien (of beter nog recyclen) kan altijd 
nog. 
Natuurlijk zijn ook wij op zoek naar vrijwilli-
gers. Bent u handig en wilt u onderdeel zijn 
van een gezellige groep vrijwilligers? Meld u 
aan. Wij zijn op zoek naar u. Inlichtingen bij 
Els Stouthamer (telefoon 06 18 47 36 89).

De Buurttafel
Buurttafel zoekt extra hulp. Sinds 9 juni 
wordt er weer heerlijk gekookt voor de 
Buurttafel op donderdagavond door Peter 
Hermsen. Ook u kunt weer aanschuiven 
voor een gezellige maaltijd. Vanaf 17.30 uur 
wordt het eten opgediend. Wilt u ook een 
hapje mee-eten, bel dan even naar 06 53 16 
90 95. Wij zijn erg blij dat Peter het koken 
weer op zich heeft genomen, maar kunnen 
in de keuken en bij alle werkzaamheden 
zeker nog een extra handje gebruiken. 
Wanneer u interesse hebt kunt u contact 
opnemen met Els Stouthamer: 
06 18 47 36 89.
Tot ziens bij de Buurttafel.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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Ben jij altijd buiten te vinden en wil jij jouw passie
voor de natuur overbrengen op kinderen? 

Dan zoeken wij jou! 

Ben je bevoegd om te werken op het kdv en/of de BSO.

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie naar
sollicitatie@struin.nl of bel naar 06-51717872!

Ben jij (bijna) altijd buiten aan het werk;

Word jij natuurpedagogisch 
medewerker bij Struin?

Als natuurpedagogisch medewerker bij Struin…

Geef je kinderen natuurbelevenissen mee die ze zich de rest
van hun leven kunnen herinneren;

Neem je initiatieven en denk je in oplossingen;
Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed
in teamverband werken;

Heb je al enige kennis van de natuur of ben je bereid deze op
te krikken;

struin.nl/vacatures

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.

Finish Vierdaagse

  Vierdaagsekoorts 

Zoals de vele trouwe lezers van Mariken weten bestaan er 
diverse soorten ‘koortsaanvallen’. De verschijnselen zijn be-
kend. Zeker de afgelopen jaren niet altijd even prettig. In een 
aantal gevallen van voorbijgaande aard. De andere soort is de 
koorts die elke rechtgeaarde Nijmegenaar en de gasten, ook 
van ver daarbuiten, zeker herkennen: de ‘Vierdaagsekoorts’. 
Dit jaar voor het eerst in drie jaar die ervaring. De ogen en 
oren op scherp. De verwachting van een mooie droge en zon-
nige week. Vele gasten, en programma’s. De uitvoering altijd 
in een muzikale feeststemming. 

Wat zijn we daar aan toe! Niet zo lang geleden nog afzien en 
verwachten dat er een vaccin zou komen en dat kwam er. 
Velen hebben er drie van gehad. En die koorts doofde weer 
uit. Tegen een prijs die ieder van ons betaald heeft. Familie-
leden, vrienden en bekenden. Ieder herkent al die voorbeel-
den.

Er is een koorts die uniek is in de wereld en alleen in Nijme-
gen de kans krijgt rond te waren: de Vierdaagsekoorts. Het 
feest vieren in je eigen stad. Lekker op een balkon of terras. 
Het geheim van dat geluk is de gezamenlijkheid en de verbon-
denheid.

Het lijkt op samen naar een film kijken waar je zelf deel van 
uitmaakt. Voor sommigen het opgaan in de massa in de 
eindeloze Annastraat-kadans op de vrijdagmiddag richting de 
Wedren. De finish die in zicht komt als teken van volhouden 
en afronding. Of men wil of niet, die koorts roept iedereen aan 
die rechtgeaard is en verbonden met alle lopers en betrokke-
nen. 

Het zet je in beweging hand in hand. Zo u wilt elleboog tegen 
elleboog. Samen naar de finish! Daar is geen medicijn tegen. 
Geen stoppen aan! Integendeel. Je wilt dat die koorts weken-
lang voortduurt. 4 dagen is echter 4 dagen!
Doe mij maar zo’n koortsaanval. Er blijkt geen medicijn tegen 
te bestaan. Tot in lengte van dagen...

Nijmegen Great City! Fijne stad!

Vincent Beijk   Foto: Collectie auteur
Tubeview..14-You Tube/Nijmegen Vierdaagse
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‘Bewegen is goed voor je. Dat weten we nou wel.’ 
Aan het woord is Leonie Brink, fysiotherapeut. ‘Niet 
alleen voor je lichaam maar ook voor de geest, voor 
je mentale gezondheid. Daarom is er een programma 
ontwikkeld dat Liever bewegen dan moe heet. Het is 
een fit-programma waarbij de deelnemers letterlijk 
en figuurlijk in beweging gebracht worden, met als 
doel het doorbreken van de negatieve gedachten-
spiraal en het ervaren van plezier in bewegen.’

Depressie 
Van alle psychische stoornissen is een depres-
sie wel het meest ingrijpend in het mensenle-
ven. Je hele leven wordt overhoopgehaald en 
uit onderzoek blijkt dat per jaar zo’n 750.000 
Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 een 
depressie ontwikkelen. Depressie komt relatief 
vaker voor bij mensen met een laag inkomen, 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
Via Bindkracht10 (of via de ouderencoach van 
Sterker Sociaal Werk) kunt terecht bij de cul-
tuurcoaches van de Lindenberg Cultuurhuis en 
Bibliotheek Gelderland Zuid.

In beweging komen
Het programma Liever bewegen dan moe is bedoeld 
voor mensen van 20 jaar en ouder die mentaal niet 
lekker in hun vel zitten (van somberheid tot depres-
sie) en ook nog lichamelijke klachten ervaren. Leo-
nie: ‘Deze mensen hebben de neiging om inactief te 
worden, terwijl juist inactief-zijn deze klachten vaak 
verergert! Met Liever bewegen dan moe hopen we 
mensen informatie te geven, steun te vinden bij el-
kaar én weer in beweging te krijgen.’ De bijeenkom-
sten bestaan voor een deel uit psycho-educatie en 

voor het andere deel uit bewegen. Leonie: ‘Beide de-
len kunnen naar behoefte en tijd aangepast worden. 
Per bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie 
over het betreffende onderdeel waarna ze in het 
tweede deel daar praktisch mee aan de slag gaan.’
De training duurt zeven weken en wordt hier in Nij-
megen gegeven in samenwerking met Pro Persona.

Pro Personage

Pro Persona is een organisatie die zich richt op 
het behandelen van hulpvragen op het gebied 
van geestelijke gezondheid. Zij biedt specialisti-
sche zorg aan jeugdigen, volwassenen en oude-
ren met psychische problemen. De behandeling 
wordt uitgevoerd door deskundige medewer-
kers, die op de hoogte zijn van de actuele stand 
van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan 
wordt met de cliënt doorgenomen. De voort-
gang van de behandeling wordt regelmatig 
getoetst. De behandeling gebeurt zoveel mo-
gelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt 
niet anders kan kunnen cliënten in een klinische 
voorziening worden opgenomen.

Fysiotherapie Bottendaal

Leonie is fysiotherapeute bij Fysiotherapie Botten-
daal dat sinds de pensionering van Twan Niesten 
ook een dependance heeft in gezondheidscentrum 
’t Weeshuis. ‘Ik specialiseer me in psychosomatische 
fysiotherapie. Dat betekent dat ik me bezighoud met 
lichamelijke klachten die een psychische oorzaak 
hebben. Denk aan stress gerelateerde klachten, (on-
begrepen) aanhoudende lichamelijke klachten, maar 

ook klachten die ontstaan bij depressie, angst e.d. 
Psychosomatische fysiotherapie slaat de brug tus-
sen wat er in het hoofd gebeurt en hoe zich dat in 
het lichaam uit.’ En ze vervolgt: ‘Het doel van Lie-
ver bewegen dan moe is om het risico op met name 
depressie te verminderen. We gaan werken aan een 
structureel meer (mentaal) gezonde leefstijl, in het 
bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in be-
weging komen.’
Fysiotherapie Bottendaal, Leonie voorop, voelt een 
sterke verbinding met het centrum en de beneden-
stad. Leonie: ‘Op de locatie gezondheidscentrum ‘t 
Weeshuis werken drie therapeuten, Annelie Pen-
nings, Bram Joosten en ik. Annelie houdt zich als 
orofaciaal therapeut bezig met problematiek van de 
kaak, nek en hals. Denk aan kaakklemmen, hoofdpijn 
maar ook onbegrepen oorpijn. Bram is manueel the-
rapeut en sportfysiotherapeut. Hij houdt zich bezig 
met sport gerelateerde klachten of problemen aan 
de wervelkolom.’

Diabetes Challenge

Vanuit Centrum Beweegt en het gezondheids-
centrum werkt Leonie ook mee aan de Diabetes 
Challenge. Leonie: ‘De Diabetes Challenge is een 
soortgelijk beweegprogramma als Liever bewegen 
dan moe, maar meer gericht op mensen met diabe-
tes of risico op diabetes. De groep gaat dan iedere 
dinsdagavond wandelen. En in september hebben 
we een grote, landelijke finaledag. Wandelgroepen 
uit het hele land komen naar het Gelredome en 
samen vieren we dan de afsluitende wandeling. Ik 
verheug me er nu al op’, sluit Leonie ons gesprek af. 
Ik ga ook mee!

Tekst: Jack Fila en 
website Pro Persona en Fysiotherapie Bottendaal
Foto: Jack Fila

Liever Liever 
bewegen bewegen 
dan moedan moe

Leonie Brink
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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

SCHEIDEN
DUS!

PLASTIC +WINNEN MET

SCHEIDEN DUS!

WINNEN
PLASTIC +MET

Melk Tomaten Tomaten 
SOEPSOEP

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

Samen gaan we 
voor de winst!

Plastic+afval is een goede 
grondstof voor nieuwe 

producten. Bijvoorbeeld een 
nieuwe shampoofles. Het is 

daarom belangrijk om plastic+ 
goed te scheiden en geen 

ander afval bij het plastic+afval 
te doen. Jij scheidt toch ook 

jouw plastic+?

advertenties
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In de week ná de Vierdaagse vindt in Nijmegen een 
ander groot sportspektakel plaats: de Eurogames 
2022. De EuroGames zijn het grootste sportevene-
ment voor de LHBTIQplus-gemeenschap in Europa. 
Tijdens deze games zullen circa 2500 sporters deel-
nemen in negentien verschillende sportdisciplines. 
Het belooft een groots spektakel te worden.

Hoewel de meeste sportlocaties van de Eurogames 
in Nijmegen te vinden zijn, wordt er voor enkele 
sporten uitgeweken naar omliggende gemeen-
ten. Zo vindt het golf-toernooi in Heelsum plaats 
en wordt er gehockeyd op de velden van Union 
Malden. In Nijmegen zelf wordt hardgelopen vanaf 
De Kaaij, is er ballroom dancing en bridge in De 
Vereeniging, het tennistoernooi wordt afgewerkt bij 
TV Rapiditas en er wordt op de Spiegelwaal geroeid. 
En natuurlijk wordt er gezwommen in het Erica 
Terpstra Sportfondsbad.

De hele stad zal gedurende het evenement ge-
kleurd worden met de kleuren van de regenboog, 
de kleuren van LHBTIQplus-gemeenschap. De Mari-
enburg wordt ingericht als centrale sports village.

Voor een volledige lijst van sporten 
en sportlocaties raadpleeg 
eurogames2022.eu/sports.

Demi Schuurs als ambassadrice 
van EuroGames22
Er hebben zich nogal wat kopstukken uit de sport-
wereld aan de Eurogames22 verbonden. Eén van 
hen is toptennisster Demi Schuurs.

Demi Schuurs is Nederlandse beste tennisster in het 
dubbelspel met een twaalfde plek op de wereld-
ranglijst. Ze heeft een aantal grote tennistoernooien 
op haar naam staan, nam met Kiki Bertens deel aan 
de Olympische Spelen en verloofde zich onlangs 
met haar vriendin Carmen. Ze is open over haar ei-
gen seksualiteit, omdat ze gelooft dat zichtbaarheid 
acceptatie en integratie vergroot. Demi ziet dat dit 
nog lang niet bij alle tennisverenigingen vanzelf-
sprekend is en is daarom blij met de 25 LGBTQI+ 
toernooien in Europa. Het tennistoernooi vindt van 
donderdag 28 juli t/m zaterdag 30 juli plaats bij TV 
Rapiditas. Het toernooi is specifiek bedoelt voor 

LGBTQI+ tennissers van alle niveaus uit heel Europa, 
maar iedereen die mee wilt doen is welkom. De 
hoop is dat het zal bijdragen aan verdere ontwikke-
ling van de LGBTQI+ tennis in Europa en daar-
buiten. Daarnaast hoopt Demi dat tennissers ook 
bij reguliere tennisverenigingen de weg weten te 
vinden en dat ze zich daar ook veilig zullen voelen.  

Feestprogramma
De openingsceremonie van de EuroGames22 op 
woensdagavond 27 juli op de Walkade belooft een 
spectaculaire avond te worden. Naast de officiële 
openingshandelingen is er een grote diversiteit aan 
artiesten die optreden waaronder Son Mieux. Deze 
zevenkoppige band, Edison-winnaars, rond singer/
songwriter Camiel Meiresonne brengt complete en 
dansbare popliedjes boordevol onweerstaanbare 
hooks en refreinen. Verder biedt deze avond een af-
wisselende show met kortere optredens van onder 
meer operazangeres Deirdre Angenent, theater-diva 
Ellen ten Damme, popzanger Merijn van Haren, 
dansers en spoken word. DJ St. Paul sluit de avond 
feestelijk af.

De sluitingsceremonie op zaterdagavond 30 juli 
vindt ook plaats op de Waalkade. Deze avond speelt 
Julia Zahra (winnares van The Voice en De Beste 
Zangers) met haar band. Met haar kenmerkende 
warme stemgeluid en akoestische gitaar brengt 
zij gevoelige ballads, swingende pop en ritmische 
R’n’B. Daarnaast is het heerlijk dansen op de trippy 
elektro hiphop van Fata Boom en meezingen met 
een keur aan zangers en zangeressen die het beste 
uit de popgeschiedenis brengen.

Iedereen is van harte welkom.

Voor een volledige lijst van feesten en andere 
events buiten het sporten raadpleeg 
https://eurogames2022.eu/side-events/.

Tekst: Jack Fila, bron Press release Eurogames22 

EuroGames22 in Nijmegen

Paraplui dak Demi Son Mieux - foto Filine van den Hul Julia-Zahra



De Hezelstraat in Verhalen, een straat met 
een schatrijke geschiedenis, geschreven door 
Ed Nieuwenhuis. De zestien verhalen zijn 
eerder verschenen in Mariken. Het boek kost 
24,95 euro en is verkrijgbaar bij Dekker v.d. 
Vegt en Roelants in Nijmegen. Het is ook te 
bestellen via telefoonnummer 06 43 79 51 51.

Alles voor 
lekker slapen

BEZORGING & MONTAGE

Uw beddenspecialiste met 40 jaar ervaring: Maria
Mariënburgsestraat 57    6511 RM Nijmegen

www.bedinn.nl    info@bedinn.nl    085-130 56 69

Boxsprings
Matrassen
Kussens
Dekbedden
Textiel

Lattenbodems
Topmatrassen
Moltons
Beddengoed
Matrasbeschermers

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

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

WERELDWINKELEN NU! Wie heeft er nog foto's van de 
vroegere rijschool Brinkhoff 
en Verhoeckx? 
Het gaat mij voornamelijk om 
foto's  van hun lesvoertuigen

Reacties  mogen naar 
Jan van Brakel
JTvanBrakel@hotmail.com 

SHOWROOM-OPRUIMING
SHOWROOM-OPRUIMING
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N.E.C.
KUNST IN HET KRUISPUNT

Van de dak- en thuislozen die onze kapel aan 
de Kroonstraat bezoeken is een groot deel 
Nijmegenaar van geboorte, of anders wel van 
ziel. Het is ‘hun’ stad. En bij ‘hun’ stad hoort 
‘hun’ kluppie: N-E-C, en geen ‘NEK’, zoals mij 
al vroeg duidelijk werd gemaakt toen ik me 
een keertje vergiste. Het is een hartstochte-
lijke liefde bij sommigen; denk aan de helaas 
te vroeg overleden Barry, bij de harde kern en 
een deel van de Nijmegenaren goed bekend. 
Bij weer anderen, als bij een langgetrouwd 
stel, een vertrouwd deel van hun bestaan. 
Mensen tekenen wat ze bezighoudt; en in dit 
geval is dat NEC. We zien een pasteltekening 
op papier, 40 x 50 cm. Het papier is dun, van 
dat krantenpapier. We krijgen soms papier 
van mensen die het goed voorhebben met 
onze bezoekers, en dat kan van alles zijn; als 
er maar op getekend kan worden. Door wie 
dit getekend is; geen idee. Het is niet gesig-
neerd, en in de 24 jaar dat we bestaan komen 
en gaan er mensen, sommigen in de anonimi-
teit. Ze laten wat sporen na, zoals deze. Ik vind 

het een mooi portret van een jongeman, jon-
gen nog, misschien, in een NEC-shirt, hoofd-
haar keurig in het midden gescheiden, bruine, 
glanzende ogen die een ietsje scheel staan 
en een wat treurige blik. Ik ben geen kenner, 
maar het zou mogelijk een portret van een 
speler kunnen zijn. Wie een idee heeft mag 

het zeggen. Ergens tussen 1998 en 2016 is het 
gemaakt, dat is het enige wat ik weet. Maar 
het kan ook een zelfportret zijn, of zomaar 
een tekening, van een fictief iemand. Wat ik 
niet denk overigens; daarvoor is het weer net 
te veel uitgewerkt. Waarom hij wat somber 
oogt? De huidige stand van zaken geeft daar 
niet echt aanleiding toe, mocht de geportret-
teerde al voorspellende gaven hebben gehad. 
Misschien een reflectie van het gemoed van 
de tekenaar?

Dit is de laatste aflevering van onze bijdrage 
in de vorm van een bespiegeling over een 
schilderij of tekening. Na de zomervakan-
tie gaan we verder met gedichten van onze 
bezoekers, en wat dat oproept. Er wordt de 
laatste jaren steeds minder getekend, helaas. 
Dus onze ‘bron’ droogt wat uit. Vandaar. 

Tot na de vakantie!

Hans Garritsen



FOTO’S: GERIE SANDMANN

AANLEG GEVELTUINTJES


