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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (19)
Lange Hezelstraat 40

Ed Nieuwenhuis (rechts) en 
Thed vanden Berg

  Foto 1   Foto 2   Foto 3

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: Gerda, Annemieke en Els van Welie en Mieke 
en Janneke Brekelmans.

Burenhulp in de Lange Hezelstraat 
van na de oorlog was een vanzelf-
sprekendheid. De bereidheid onder 
winkeliers en bewoners van de Hezel-
straat om elkaar te helpen was groot. 
Mooie kleding lenen uit de etalage van 
de buurman voor een avondje uit, dat 
was echter van een andere orde. Het 
gebeurde wel. Dit en andere verhalen 
komen voorbij als de buurmeisjes Van 
Welie en Brekelmans elkaar ontmoe-
ten.

Van Welie, Gerda, Annemieke en Els - Brekelmans, Mieke en Janneke

Buurmeisjes
‘O, jij lijkt op je moeder, met die rode blosjes.’ 
En: ‘Ik herinner me dat jouw moeder altijd aan 
het werk was.’ 
‘Op zaterdagmiddag bij jullie tv kijken. De 
Verrekijker, want jullie waren de enigen met 
een televisie.’ 

Vijf buurmeisjes uit de jaren 50 en 60 zijn 
deze maandagochtend aangeschoven aan een 
lange tafel in hotel de Prince op nummer 42 
(foto 4). Bij een heerlijke kop koffie ontmoe-
ten de zussen Janneke en Mieke Brekelmans 
van nummer 38 de zussen Gerda, Els en An-
nemieke van Welie van nummer 40 elkaar bij 
de gastvrije buurman Roy Kneif van hotel de 
Prince.

  Foto 4. Vijf buurmeisjes van ‘toen’ (aan hoofdeinde Thed vanden Berg)



5

Gerda van Welie: ‘Mijn moeder vroeg altijd 
hoeveel vriendinnen er binnen waren om ver-
volgens appeltjes te gaan schillen. Om 16 uur 
was het voorbij met de pret. Dan moest er op-
geruimd worden.’
Het interview is nog niet begonnen, de koffie 
staat nog niet op tafel, of er wordt al een lied 
ingezet. Het Bijtjeslied. ‘Kom zingen wij ons 
bijtjeslied, zoem, zoem, zoem.’ 
De Bijtjes (een soort meisjespadvindersclub 
uit de jaren 60) is een naam die meer dan eens 
genoemd wordt in de interviews met de dames 
die vroeger als jonge meisjes in de Lange He-
zelstraat gewoond hebben. 

De familie Van Welie op nummer 40
In 2019 maakten we al kennis met Gerda van 
Welie (1953). Zij en de (toenmalige) eigena-
resse van nummer 40, Yvonne Roelofs van 
de Engelbewaarder (foto’s 5), leidden ons in 
2019 al eens rond in het huis. We maakten wat 
foto’s, maar daar bleef het bij. 
April 2022 treffen we elkaar weer. Nu heeft 
Gerda twee zussen meegenomen. Ook de 
buurmeisjes Brekelmans van nummer 38 zijn 
aanwezig.
Gerda vertelt: ‘In 1951 kochten mijn ouders 
dit pand van een particulier. Tot die datum zat 
er de groentewinkel van Meurs in. Het pand 
was totaal vervallen, de ramen lagen eruit, dus 

de duiven vlogen het huis in en uit. Mijn ou-
ders huurden aan de achterzijde ook een pak-
huis’ (foto 5a).
Tweelingzus Els van Welie (1953): ‘Het was 
hard werken voor mijn vader en moeder. In 
1971 wilde mijn vader de winkel opdoeken. 
Zes weken nadat ze stopten, kreeg mijn vader 
een hartinfarct en is overleden. Mijn moeder 
bleef hier wonen tot 1982.’
Annemieke van Welie (1960): ‘Ze bleef hier 
inderdaad nog tien jaar wonen, maar de etala-
ge van onze winkel beneden verhuurde ze aan 
buurman Van Es van Jeans Town, om toch nog 
inkomsten te hebben’ (foto 6). 
Deze constructie leverde, behalve de inkom-
sten, nog een ander voordeel op. Na sluitings-
tijd had dochterlief Annemieke toegang tot 
de etalage van de firma Jeans Town (foto 7). 
Meer dan eens bezocht ze na sluitingstijd de 
etalage en zocht voor die avond een passende, 
feestelijke jurk uit, die ze ruimschoots voor 
opening weer terughing. Geen mens die het 
merkte, behalve haar zussen Gerda en Els. 

Onder de eisen van het Gelders Stadsgezicht 
kon mevrouw van Welie niet uit. De gemeen-
te gelastte haar het pand op tijd te schilderen, 
maar dat was voor haar een te dure investe-
ring. Omdat Jeans Town haar etalage huurde 
wilde het bedrijf haar etalage, als een soort 
van vriendendienst, ook wel in hun kleuren 
schilderen. Aanvankelijk bruin (foto 8), later 
blauw.

Het pand op nummer 40
Aan de noordzijde van de Lange Hezelstraat 
was (en is) meer ruimte achter de winkels dan 
aan de zuidzijde. Aan de zuidzijde zorgde de 
Hessenberg voor beperkte bewegingsvrijheid. 
Achter de panden aan de noordzijde van de 
straat kon echter volop uitgebreid worden. En 
daar werd dan ook danig gebruik van gemaakt.
Achter nummer 40 is dat goed te zien. Van een 
tuin, van een plaatsje, is geen sprake meer. 
Buurmeisje Mieke Brekelmans (1956): ‘Jullie 
vader zat ook niet stil natuurlijk. Achter heeft 
hij alles verbouwd.’
Annemieke: ‘Hij was inderdaad handig. Een 
nieuwe keuken, een nieuwe badkamer. Heel 
lang hebben we in het voorste huis gewoond 
en moesten we ons wassen in een teil op de 
eerste etage. Het tweede huis (achterzijde) 
heeft hij opgeknapt. Als wij in bed lagen en hij 
ging behangen, werd er eerst jute gespannen. 
Dan hoorde je de muizen en de ratten klimmen 
en knagen. Tikte je op het jute dan hoorde je ze 
vallen. Als hij opnieuw ging behangen, ging 

Foto’s 5. Yvonne tijdens de laatste weken van 
de ‘Engelbewaarder’, mei 2022

  Foto 5a. Overname winkel
Foto 8. Gerda voor de bruin geschilderde pui 
in 1976

Foto 6. Jeans Town, de buurman van Van 
Welie in de jaren 80

Foto 7. Els en Annemieke voor de blauw 
geschilderde pui, Annemieke (rechts) met  
‘geleende’ kleding van Jeans Town
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  Foto 10a. Het gasje tegenover nummer 40

het jute eraf en dan zat er een gat in de muur en 
keken we zo naar jullie zolder (Brekelmans), 
de zolder waar de voorraad schoenen stond.’
Hoe dat mogelijk was? De muur met de buren 
was maar een-steens.
Mieke Brekelmans: ‘Wij noemden dat de 
schoenenzolder en een etage hoger de pantof-
felzolder. Ik denk dat het meer de bijnaam was 
voor de zolder van opa en oma. Voor ons hoor-
de de pantoffelzolder bij opa en oma.’
Janneke Brekelmans: ‘Onze zolder was niet 
één grote ruimte. Het waren allemaal afgetim-
merde hokjes. Trapje op, trapje af.’

Gasjes
De Lange Hezelstraat kende en kent nog steeds 
vele gasjes (in het Duits: Gasse = steeg). Gas-
jes komen in Nederland alleen voor in Nijme-
gen. Nijmegen grenst aan Duitsland. Nijme-
gen was in de dertiende eeuw ooit een Vrije 
Duitse Rijksstad, deel van het Heilig Roomse 
Rijk en persoonlijk eigendom van de Duitse 
keizer. 

Aan de kant van Hessenberg liepen die gas-
jes door tot aan het Kronenburgerpark. Van de 
Parkweg was nog geen sprake. 

In eerdere afleveringen schreef ik bijvoor-
beeld over een brede steeg, een brede gas, 
daar waar nu de entree van hotel de Gulden 
Waagen is. Die brede gas leidde in vroeger tij-
den naar achteren, naar de Hof, een achterge-
bied dat als tuin en opslag voor materiaal werd 
gebruikt. Handelaren en industriëlen die in 
het stadskasteel woonden gebruikten het die-
pe achtergebied ook voor opslag van hout en 
zout. Dat was overigens wel in een tijd dat het 
stadskasteel nog een vrijstaand gebouw was, 
misschien wel 300 jaar geleden. Toen daar in 
2016 de ingang van het hotel gecreëerd werd, 
werd de buitenmuur van de buren op nummer 
79 de huidige binnenmuur van de receptie van 
het hotel (foto 9). 

Een heel smal gasje ligt ook tussen nummer 
43A en nummer 45. Aan de overkant van waar 
de families Brekelmans en Van Welie woon-
den. Als de deur gesloten is heeft het nog iets 
weg van een voordeur met bovenlicht (foto’s 
10a en 10b). Een levensboom van gietijzer 
sierde tot voor kort de entree.
Als de deur geopend wordt komt er een smal 
gasje tevoorschijn, dat ooit doorliep naar het 
park. 

De overburen
In hun jeugd ging die deur aan de overkant 
vaak open. Op de bovenverdieping van num-
mer 47 woonde namelijk een familie die met 
een kraam op de kermis stond. Een kermis-
kraam die uit drie delen bestond: een touwtjes-

trek-deel, een schiet-deel en een deel waarin 
iets gebeurde met beren. 
In het winterseizoen moest die kraam worden 
opgeborgen en dat gebeurde dan op de tweede 
etage boven Jamin. De toegang tot de eerste 
en tweede etage was via een trap in het gasje, 
dus de hele kermiskraam moest ieder najaar 
via die trap naar boven versleept worden.
Els: ‘Vanuit onze woonkamer op de eerste eta-
ge keken we aan de overkant op Lampe, op 
kapsalon Lamers, op Jamin en op de familie 
Roelofs op die eerste en tweede etage. Twee-
maal per jaar was de familie daar met hun ker-
miskraam in de weer. In de winter naar boven, 
in de lente naar beneden.’ 
Annemieke: ‘Ik weet wel, het was een hele 
drukke familie. Ze waren heel volks, maar su-
perleuk, heel aardig’, hetgeen door allen be-
vestigd wordt.

De omgeving - spelen - school
Bij het zien van foto 1 gaan bij de zussen Van 
Welie de gedachten terug naar hun jeugd (foto 

Foto 9. De entree van hotel ‘de Gulden 
Waagen’. Dit was ooit de buitenmuur van het 
pand ernaast (nummer 79)

  Foto 11. Gerda en Els
Foto 12. De slaapkamer van de zussen op de 
eerste etage

  Foto 10b. Het gasje tegenover nummer 40
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11). Annemieke: ‘Helemaal bovenin, bij dat 
zolderraampje, zat ik vaak als ik straf had. 
Daar heb ik ook mijn eerste sigaretje gerookt. 
En je had er een geweldig uitzicht. Aan de ach-
terkant kon je de Waal zien, aan de voorkant 
de hele straat. Heel lang hebben er tralies voor 
de ramen gezeten. Op de eerste etage sliepen 
we, zonder dat mooie glas-in-lood’ (foto 12).
Gerda: ‘En we woonden naast café De Prins 
van Friesland. Onze slaapkamer grensde aan 
het café. Met de Vierdaagse hoorden we Ma-
nuela wel 25 keer doodgaan op een avond. Met 
haar vielen we uiteindelijk in slaap. De straat 
puilde uit van de cafés. De kinderwagens ston-
den vaak voor de deur, terwijl de ouders zich 
binnen te goed deden aan de drank. Mijn moe-
der heeft een keer een stel uit het café gehaald, 
omdat hun baby het in de kinderwagen op een 
krijsen had gezet.’
Mieke Brekelmans: ‘Wij kregen dat niet zo 
mee, want wij woonden meer naar achter.’

Achter de panden was de tuin. 
Janneke Brekelmans: ‘In mijn beleving had-
den wij een hele grote tuin, maar toen we twee 
jaar geleden in het kader van De Hezelstraat 
in Verhalen (8) ons pand en die tuin bezoch-
ten, viel dat vies tegen. Goed, onze buren op 
nummer 40 hadden helemaal geen tuin (foto 
13), maar die van ons bleek ook klein te zijn.’
Geen tuin betekende dat de zusjes Van Welie 
in de Papengas moesten spelen, kaatsenballen, 
krijten en handstanden. Tot aan het Glashuis, 
want verderop lag de Waal en nog belangrij-
ker: daar woonden de klanten van Van Welie 
én van Brekelmans.
Els: ‘Mijn ouders waren o zo bang dat we ru-
zie zouden krijgen en dat het hen weer klanten 
zou schelen.’
De zussen Van Welie gingen om die reden ook 
niet naar de school die het dichtst bij lag, de 
school aan de Kronenburgersingel. Zij gingen 
naar school op de Wedren.
Gerda: ‘In de winkel hoorde je de klanten het 
hebben over piepers, juin enzovoorts. Dan 
zaten wij op de Wedren op die deftige elite-
school en kregen we een overhoring van aard-

rijkskunde en dan zei de zuster: “Gerda wat 
verbouwen ze hier op de kleigrond?” Dan zei 
ik: “O ja, piepers.” Dan zei zij: “Dat zeggen 
we hier niet op school”.’
Els: ‘Wij gingen naar een school waar nie-
mand van de Benedenstad zat. Daarom praat-
ten we niet plat.’

Een interview met vijf dames vraagt om een 
‘strakke’ aanpak, waarbij opvalt dat Anne-
mieke (van Welie) en Janneke (Brekelmans) 
regelmatig de aandacht naar zich toe trekken 
met hun mimiek. Als ze elkaar aankijken is het 
lachen geblazen.
Annemieke: ‘Altijd zo geweest. Toen we 2 
jaar waren zaten we al samen in de box’ (foto 
14).
Niet alleen de tuin houdt de gemoederen be-
zig. Bij het zien van het volgebouwde plaatsje 
op nummer 40 komen de herinneringen boven. 
Annemieke: ‘Als wij naar buiten keken zagen 
we alleen maar daken. Je kon zo overstappen 
van het ene op het andere dak.’
Yvonne Roelofs van speelgoedwinkel de En-
gelbewaarder op nummer 40, die op het mo-
ment van dit interview bezig is met de laatste 
weken van haar speelgoedparadijsje, neemt 
ons nog even mee naar de keuken achter. Bij 
het openslaande raam van de keuken loopt bij 
regenachtig weer het water zo van het dak van 
de buren de keuken in (foto 15).
Mieke Brekelmans: ‘Jullie vader had alles 
verbouwd. Ik was helemaal verbaasd, want als 
ik een trapje in ons huis opging, dan stond ik 
ineens in een ander huis.’

Annemieke: ‘In de winkel kon je met een trap 
naar boven. Op de eerste etage had je een gang 
en als je daar de trap opging, had je halverwe-
ge een gat in de muur en dan kwam je zomaar 
in het achterhuis.’

Schildjes W en S 
In de Benedenstad hingen aan veel gevels, ko-
zijnen, en pilasters in de negentiende eeuw ko-
baltblauwe geëmailleerde schildjes met daarop 
de letter S of de letter W. Schildjes van 2 keer 
2 centimeter. Niet bij ieder huis. Het pand van 
de familie Van Welie kende wel zo’n schildje. 
In hun geval met de letter W, als teken dat het 
huis was aangesloten op de waterleiding (*1).
Els: ‘Ik mis het W-schildje op de houten pilas-
ter bij de ingang van de winkel, dat daar altijd 
heeft gezeten.’
Het schildje was bevestigd aan het blokvormi-
ge kapiteel van de houten pilaster (foto 2) bij 
de voordeur, maar is daar in de afgelopen jaren 
verdwenen.
Om het verhaal compleet te maken bestaat er 
ook een kobaltblauw geëmailleerd schildje 
met de letter S. De letter S staat voor secreet 
en vertelt dat er in de bewuste woning een se-
creet (toilet) aanwezig is. Voordat de eerste 
riolering in de Benedenstad werd aangelegd 
(1900) waren er bewoners die zich een secreet 
konden veroorloven (*2). De stilleveger leeg-
de de secreet om de zoveel tijd. 
In de Begijnenstraat siert een schildje met de S 
nog steeds een voordeur. 

(*1) Rob Essers
(*2) Willy Niessen, Nijmegen, de bewonings-
geschiedenis van de Lange Hezelstraat.

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familie Van Welie, familie Brekelmans, 
Hermsenmakelaars en Ed Nieuwenhuis

  Foto 13. De 'tuin' achter

Foto 14. Janneke Brekelmans (links) met haar 
moeder Tonny en rechts haar buurmeisje 
Annemieke van Welie  

Foto 15. Aan achterzijde ongebreideld 
uitgebouwd
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Kronenburgerpark

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren…’
(Een deel van de bekende versregels van Willem Elsschot)

Het zien van deze foto leidt tot een bijna onverklaarbare wee-
moedigheid. In deze tijd van onrust en oorlog lijkt het meisje in 
het rode rokje als uit een droom tevoorschijn gekomen uit de 
coulissen om dit prachtige decor in het park te vervolmaken.

Meisje in het rode rokje
Wij, alle medewerkers van de Stichting Vrienden Kronenbur-
gerpark, zijn doeners en dromen om dit vredige decor van het 
leven voor de bezoekers in stand te houden.
Daarvoor hebben wij ook uw steun nodig. Binnenkort valt onze 
jaarlijkse folder weer bij u op de mat.
Blijft u ons steunen?

Tekst: Joke van Onna   Foto: Elo de Mul



‘Met lezen kunnen je niet jong genoeg 
beginnen’, zegt burgemeester Bruls. De 
jongste leerling en de oudste leerling 
knippen het lint door, onder applaus 
van onder anderen de burgemeester. 
Dan gaan de leerlingen en leerkrachten 
nieuwsgierig de bieb in en snuffelen 
door het kleurrijke aanbod aan boe-
ken. Zo wordt de leesweek ingeluid en 
kunnen de leerlingen lekker lezen uit de 
eigen boekencollectie.

9

Lezen vergroot de eigen woordenschat, je 
leert nieuwe dingen, maakt spannende avon-
turen mee, prikkelt de fantasie. Kortom, lezen 
is goed voor je! Logisch toch? Lezen, maar 
ook voorlezen, heeft een bewezen effect op 
de eigen, persoonlijke ontwikkeling. Wie goed 
leest, kan kennis opdoen en zo de eigen 
kansen vergroten in deze maatschappij. Maar 
vooral: lezen is leuk! Daarom slaan biblio-
theken, scholen en gemeenten de handen 
ineen en presenteren het landelijke project de 
Bibliotheek op School. 

Basisschool Petrus Canisius
Op 18 mei jongstleden opende burgemees-
ter Bruls hoogstpersoonlijk de Bibliotheek 
op School van basisschool Pertus Canisius. 
Directeur Lotte Schouten vertelt: ‘In mei 2022 
zijn wij gestart met dit project. We willen da-
gelijks aandacht besteden aan de taalontwik-
keling van onze kinderen. Het doel is hen te 
stimuleren meer te lezen, zowel op school als 
thuis.’ Lotte vervolgt: ‘Met de Bibliotheek op 
School hebben wij vanaf heden altijd boeken 
in huis. Daardoor zijn wij veel flexibeler om 
direct op thema’s en interesses van onze leer-
lingen in te kunnen springen. We willen hen 
laten merken hoe lekker lezen is, hoe fijn het 
is om even met je hoofd in een ander verhaal 
rond te zwerven, een avontuur te beleven.’
 
Rondom de Bibliotheek op School hoort een 
heel programma. Zo komen de bieb-boys 
langs, worden speciale boeken gepromoot, 
schrijvers worden uitgenodigd en vertellen 
over hun verhalen enzovoort. Er is een lekker 
bieb-hoekje gemaakt waar kinderen gezellig 
kunnen lezen en samen over mooie boeken 
kunnen praten. Ook organiseert de school 
workshopavonden voor ouders. Lotte: ‘Lezen 
is ontzettend belangrijk voor de verdere 

ontwikkeling van je kind! Lezen vergroot je 
mogelijkheden en biedt houvast in deze dy-
namische en turbulente wereld. Tijdens zo’n 
workshop willen we ouders laten zien hoe je 
het lezen thuis kunt stimuleren. En ja, voorle-
zen is nog steeds een belangrijk instrument 
daarbij. Kinderen vinden dat hartstikke leuk.’

Bibliotheek Gelderland Zuid
Met de Bibliotheek op School werkt basis-
school Petrus Canisius nauw samen met Bi-

bliotheek Gelderland Zuid. Lotte: ‘Bibliotheek 
Gelderland Zuid stelt haar brede jeugdcol-
lectie voor de bibliotheek beschikbaar, met 
leesboeken en informatieve leesboeken. En 
samen zorgen we voor een vaste en een 
wisselende collectie die wekelijks vernieuwd 
wordt.’ 

Hoe gaat de Bibliotheek op School in z’n 
werk? De kinderen kunnen zelf boeken aan-
vragen en reserveren. Daartoe heeft de bieb 
een online portal: SchoolWise. Daar kunnen 
ze rondsnuffelen, filmpjes kijken en alle boe-
ken vinden uit de collectie. Vervolgens wor-
den de boeken via SchoolWise gereserveerd 
en een paar dagen later op de Bibliotheek 
op School bezorgd. De kinderen kunnen 
deze dan lezen in de klas. Lotte: ‘Vooralsnog 
blijven de boeken op school en gaan ze niet 
mee naar huis. Maar wellicht gaat dat in de 
toekomst veranderen.’ De school betaalt een 
bedrag per leerling aan de Bibliotheek Gel-
derland Zuid. Lotte vindt die investering het 
waard. ‘Zo komt ieder kind in aanraking met 
boeken en lezen.’

Tot slot 
Sommige ouders van de kinderen van ba-
sisschool Petrus Canisius zijn betrokken als 
vrijwilliger in de Bibliotheek op School. Zij hel-
pen de kinderen bij het zoeken en vinden van 
leuke boeken. En ook de leerkrachten kunnen 
gebruik maken van de bieb. Lotte: ‘Er is een 
basiscollectie en een wekelijks wisselende 
collectie. Daarnaast verzorgt de bieb ook 
boeken die aansluiten bij onze thema’s van 
Jeelo. Hierbij werken we met de hele school 
aan een project.’

De Bibliotheek op School

Tekst en foto boeken: Jack Fila
Foto opening: Bibliotheek Gelderland Zuid
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Lara Felix is 34 jaar en woont al sinds haar 19e 
in de Keizerstad, omdat ze hier aan de pabo 
studeerde. Nadat ze in 2008 afstudeerde, heeft 
ze een jaar lang ingevallen als leerkracht, maar 
ze merkte al snel dat ze meer wilde. Ze volgde 
daarom de opleiding Orthopedagogiek aan de 
Radboud Universiteit. Met die studie is zij via 
haar stage in Arnhem bij de GGZ terecht ge-
komen. Haar begeleider startte daar een pilot 
Mindfulness. Lara hielp destijds mee aan de pi-
lot door te ondersteunen. Ze nam ook zelf deel 
aan de oefeningen met de cliënten en was di-
rect gefascineerd door het effect van mindful-
ness. Dit was in 2012. Mindfulness stond toen 
nog in z’n kinderschoenen. Wat Lara interes-
sant vond is dat zij bemerkte dat één oefening 
bij ieder iets verschillend losmaakte. De één 
merkte bij zichzelf rust op, terwijl de ander juist 
onrust of vermoeidheid opmerkte. Ze begon-
nen allen te voelen wat er daadwerkelijk van 
binnen bij hen speelden. Een bewustwording 

van je binnenwereld. Bij Lara zelf hielp het om 
meer rust te krijgen in de stroom van gedach-
ten die door haar hoofd speelde.

Bewustwording in de rij
De bedoeling van mindfulness is dat je stil leert 
staan bij het hier en nu. Dat je in het huidi-
ge moment komt. Dit doe je door je zintuigen 
in te zetten, maar ook door je ademhaling te 
volgen en  loopmeditaties en/of zitmeditaties 
uit te voeren. ‘De wereld zit natuurlijk vol met 
prikkels, de verwachtingen die er zijn en de 
keuzestress die dat veroorzaakt. Mindfulness is 
een fijne manier  om stil te staan bij je binnen-
wereld, waardoor je jezelf beter leert kennen 
wat nou daadwerkelijk je behoeftes en je gren-
zen zijn. Door naar je lichaam te luisteren’, ver-
telt Lara, ‘merk je pas hoe je je echt voelt. Hoe 
moe je bijvoorbeeld bent, hoe je stemming die 
dag is en welke lichamelijke signalen je op-
merkt. Door je daar bewust van te worden, kun 

je beter omgaan met deze drukke wereld om 
ons heen. Ik hoef daar echt niet per se voor te 
mediteren. Als ik al in een drukke rij bij de Al-
bert Heijn sta, kan ik daar onrustig van worden, 
maar  kies ik er voor om mijn aandacht bijvoor-
beeld naar mijn voeten te laten gaan en voel 
(ben me bewust) dat ik sta en geaard ben. Zo 
pas ik het toe in mijn dagelijks leven. Mindful-
ness is ook heel erg je aandacht inzetten zon-
der te oordelen. Als ik bijvoorbeeld in het park 
zit, doe ik een kijkoefening. Dat zit ook in mijn 
training. Neem eens een keer een andere route 
naar je werk of de winkel en  kijk dan eens om 
je heen. Wat zie je allemaal? En wat valt je op?  
Kijk met een nieuwsgierige blik. Wees je be-
wust van je omgeving, want er valt zoveel meer 
te zien dan we doorgaans door hebben in onze 
haast en automatisme.’ 

Onderneming laten groeien
Lara werkt nog steeds twee dagen voor de  klas

MINDFULNESS - BEWUSTWORDING VAN JE BINNENWERELD

Lara Felix
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op een basisschool. Hierdoor geeft zij zichzelf 
de tijd om haar onderneming in mindfulness 
te laten groeien. Zij weet al heel lang dat ze 
meer zelfstandig wilde ondernemen en min-
der in het onderwijs wilde werken. Naast dat 
zij de 8-weekse mindfulnesstraining geeft, 
werkt ze ook samen met Louise Hendriks.  Zij 
is een holistisch therapeute en met haar ver-
zorgt Lara de mini-retreat: die de ochtend 
met aandacht heet. Tijdens deze ochtend 
is mindfulness uiteraard een onderdeel van 
het programma, maar ook ademwerk en een 
klankenbad zijn onderdeel van die ochtend. 
Echt een moment van rust voor jezelf door de 
aandacht naar jezelf terug te brengen. Verder 
is er ook nog de mogelijkheid om een indi-
vidueel mindfulnesstraject bij Lara te volgen. 

Maatschappelijke druk ligt hoog
‘Mindfulness is een ervaring gerichte metho-
de.’ Vandaar dat Lara op 3 september en 17 
september mensen gratis kennis wil laten ma-
ken met mindfulness via een proefles op het 
Waalstrandje. Zie alle praktische informatie 
onderaan het artikel. Voor alle trajecten die 
MOMENT biedt, geldt dat ervaring met mind-
fulness niet nodig is. De trajecten zijn bedoeld 
voor volwassenen, mannen en vrouwen van 
alle leeftijden. Al heeft Lara zich wel laten in-
spireren door de groep dertigers, waarbij zij 
zag dat deze aan de vele verwachtingen van 
een gehaast leven moeten voldoen (wel/geen 
kinderen, carrière-switch, druk sociaal leven).

Mindfulness in het onderwijs
‘Ik heb de mindfulness in mijn jaren voor de klas 
ook wel eens toegepast bij de kinderen. Ik gaf 
ze dan bijvoorbeeld een luister-aandachtoefe-
ning en keek hoe lang ze dat konden volgen. 
Maar ik heb ook wel eens een korte bodyscan 
gedaan. Op een gegeven moment vroegen ze 
er zelf om! Van sommige kinderen hoorde ik 
terug dat ze thuis zelf ademhalingsoefeningen 
toepasten voor het slapen gaan. Door de oefe-
ningen voelden de kinderen soms pas hoe moe 
ze waren. Sommigen leiden best een druk be-
staan.’

Positieve psychologie
Een belangrijk onderdeel in Lara’s programma 
is positieve psychologie. Zij heeft hier tijdens 
haar studie haar master in gedaan. ‘Positieve 
psychologie’, zo legt Lara uit, ‘is uitgaan van 
je kracht. Uitgaan van dat wat al goed gaat. 
Dankbaarheid  is daar een belangrijk thema in.’ 
Volgens Lara kun je dat trainen en dat zit ook 
in de 8-weekse mindfulnesstraining. Bewust je 
aandacht terugbrengen naar een mooi moment 
van de dag/week. 

Je eigen weg volgen
‘Het ondernemerschap vraagt wel wat van je ze-
ker als je altijd in vaste dienst hebt gewerkt. Het 
vraagt zakelijk iets van je, maar ook persoon-
lijk. Je moet veel vertrouwen in jezelf hebben. 
En je moet kunnen omgaan met onzekerheid, 
want ondernemerschap brengt risico’s met zich 

mee. In verband met corona konden mijn eer-
ste groepen pas starten in 2021. Ik krijg daar 
nu nog leuke reacties van terug. Bijvoorbeeld 
dat deelnemers het nog steeds inzetten in hun 
dagelijks leven en werk. Mindfulness biedt veel 
praktische tools. Dat is ook zoals de 8-weekse 
mindfulnesstraining door mij is opgezet. Ieder-
een krijgt een Momentenboek met iedere les 
weer een ander thema, waarin ze thuis de oe-
feningen kunnen doen, die bij het thema horen 
van die week. Ik voorzie ze ook van de oefenin-
gen via podcastmomenten. Iedere les is er de 
gelegenheid om naderhand na te praten voor 
wie wil met thee en wat lekkers. De laatste les 
van de 8-weekse mindfulnesstraining sluiten 
we af met een stiltewandeling, buiten in de 
natuur. In stilte wandelen, eten en drinken op 
een mooi plekje, waarbij al het geleerde sa-
menkomt.’

Het moment
Het heeft een dubbele betekenis. ‘Pak je mo-
ment, wanneer het zich aandient’ en bij mind-
fulness ga je naar je huidige moment toe, zo-
dat de aandacht weer terug gaat naar jezelf.’

Praktische info
Voor de proefles op 3 en 17 september aan de 
Waal kun je je aanmelden via info@larafelix.nl. 
Dit geldt ook voor de 8-weekse mindfulness-
training die weer op maandag 19 september 
om 19.30 uur start in de Remonstrantse Kerk 
gelegen aan de Professor Regoutstraat 23. 
Let op: In de herfstvakantie vindt er geen les 
plaats. De nieuwe edities van het mini-retreat 
ochtend met aandacht vindt op 25 september 
en 2 oktober plaats in het Cordium (centrum 
voor groei en ontwikkeling) gehuisvest aan De 
Ruyterstraat 65. Alle informatie is terug te vin-
den op de website www.larafelix.nl. MOMENT 
is ook te volgen voor informatie en inspiratie 
via Instagram: @moment.mindfulness.

Tekst: Karin Toussaint   Foto’s: Gerie Sandmann

‘Pak je moment zodat de aandacht weer terug naar jezelf gaat’

Zen
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Nijmegen heeft veel bijzondere oude bouw-
werken. Die liggen voor een groot deel in 
het centrum, omdat dit het oudste deel van 
de stad is. De rest werd pas vanaf 1880 ge-
bouwd, na het slopen van de stadsmuren. 
 
Eén heel bijzonder gebouw ligt echter zowel 
in Nijmegen-Centrum, als in Nijmegen-West 
en werd gebouwd kort voordat de stadsmuren 
werden neergehaald. Dat markante bouwwerk 
is het Landhoofd. Het werd tegelijk gebouwd 
met de spoorbrug, tussen 1874 en 1879, en 
was bedoeld als verdedigingswerk om de 
toegang naar deze nieuwe brug te beschermen 
in geval van een aanval uit het zuiden.  
Toentertijd was men daar het bangste voor, 
omdat Nederland in de voorgaande eeuwen 
voornamelijk vanuit het zuiden was aangeval-
len. Vaak waren het Franse legers die via het 
Maasdal bij Nijmegen aan de Waal kwamen. 
Omdat de rivier daar het smalst is, probeerde 
men er over te steken, om van daaruit het 
noordelijk deel van het land binnen te vallen. 
Het noorden van het land en met name het 
rijke westen (het Fort Holland) beschouwde 
de Waal/Merwede dan ook als een soort slot-
gracht. Plannen om bruggen over deze rivier 

te bouwen werden dan ook als vloeken in de 
kerk beschouwd. 
Toen Nijmegen door de spoorwegwet van 
1860 als eerste zuidelijke stad het recht kreeg 
op een aansluiting op het spoorwegnet - dat al 
vanaf 1839 was ontwikkeld - baarde dat het 
ministerie van oorlog grote zorgen. Het eiste 
dan ook dat de brug in geval van een aanval 
uit het zuiden opgeblazen zou worden. In die 
tijd ging dat nog met buskruit in tonnetjes en 
die kon je niet jarenlang op een vochtige brug 
laten staan. Daarom werd er als noordelijk 
landhoofd een kazemat gebouwd: een com-
plex onder de spoorlijn dat meerdere ruimtes 
bevatte, een officierskamer, een manschap-
penkamer en ruimtes voor de opslag van wa-
pens en buskruit. Aan dit bouwwerk werd een 
schans gebouwd, waar een kanon kon worden 
opgesteld dat de rivier kon bestrijken.  
Om de manschappen, de mineurs in dit geval, 
de kans te geven tijdens een aanval de tonnen 
met buskruit op strategische plaatsen op 
de brug te plaatsen en de boel op te blazen, 
moest de vijand aan de zuidzijde van de rivier 
zo lang tegengehouden worden tot die klus 
geklaard was. Daarvoor werd boven op het 
zuidelijk landhoofd het complex gepland 

zoals we dat nu nog kennen. Als architect 
werd de befaamde Pierre Cuypers ingehuurd, 
die een sterk op een middeleeuws kasteel 
lijkend bouwwerk ontwierp: twee gebouwen, 
aan weerszijde van de spoordijk die boven 
de spoordijk uittorenen, met schietopeningen 
in de bovenste twee verdiepingen en een plat 
dak omgeven door een lage weermuur, waar-
op een kanon kon worden geplaatst. Langs 
het spoor kwamen twee massieve muren met 
schietgaten in zuidelijke richting, die van-
uit de tweede verdieping van elke toren via 
zware deuren te bereiken waren. Beide torens 
werden met elkaar verbonden door een onder-
grondse tunnel, zodat soldaten zich ongezien 
konden verplaatsen. 
De massieve verbindingsmuur tussen beide 
torens diende als pijler voor de meest zuide-
lijke brugboog van de te bouwen spoorbrug. 
De muren van het gebouw waren zo ontwor-
pen dat ze bestand waren tegen kanonskogels. 
Op de begane grond zijn ze daarom 1,30 
meter dik.

Direct verouderd 
In de periode tussen het ontwerpen van het 
gebouw en het moment dat het klaar was, 
waren de artilleriegranaten ontwikkeld.  
Daar waar de gemetselde muren de oude 
ronde kanonskogels nog goed konden weer-
staan, waren opeens alle gemetselde forten 
en muren waardeloos geworden. Daarom 
werden alle forten rond Nijmegen buiten 
gebruik gesteld en mochten de middeleeuwse 
stadsmuren gesloopt worden. Het spiksplin-
ternieuwe spoorbrugbastion was bij opleve-
ring dus al direct verouderd en werd daarom 
niet door het leger in gebruik genomen. Dit 
tot verdriet van de Staatsspoorwegen die 
verplicht waren geweest dit 220.000 gulden 
kostende bouwwerk op te richten en nu zelf 
voor de onderhoudskosten opdraaiden. Sloop 
was een overweging, maar door een toevalli-
ge omstandigheid werd dat voorkomen.

Deze brug, toen nog de enige in de wijde 
omgeving, had vanwege de meerkosten 
hiervoor, geen voetpad. Men kon de rivier 
alleen oversteken met behulp van de veerpont 
Zeldenrust. Dat kostte echter geld en de pont 
voer niet als het duister was ingevallen. 
Mensen begonnen daarom illegaal de 
spoorbrug te gebruiken om de Waal over te 

Ongezien van Nijmegen-Centrum naar Nijmegen-West 

Het noordelijke landhoofd

HET LANDHOOFDHET LANDHOOFD
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steken. Dat was levensgevaarlijk, want er was 
weinig uitwijkmogelijkheid als er een trein 
over de brug reed. Daarbij was het een echte 
spoorbrug, met rails op liggers. Daartussen 
was niets en men moest van ligger op ligger 
stappen. Een misstap betekende bijna zeker 
een dodelijke val van meer dan tien meter in 
de rivier. 
Om dat te voorkomen zocht de spoorweg-
maatschappij een manier om de brug voet-
gangervrij te maken en daar kwamen de twee 
leegstaande torens goed bij van pas. Ze wer-
den verbouwd tot twee woningen. Er kwam 
een keukentje in, een privaat (toilet) en de 
vloer van de eerste verdieping werd zodanig 
aangepast dat men er naar buiten kon kijken. 
Verder werd de tunnel met twee toegangsdeu-
ren afgesloten. De woningen werden gratis 
beschikbaar gesteld aan spoorwegmedewer-
kers met hun gezinnen die als tegenprestatie 
de toegang tot de brug moesten bewaken. 
Achter de zware weermuren aan weerszijde 
langs het spoor werden daarvoor wachters-
hokjes gebouwd. De gezinnen waakten om en 
om, 24 uur per dag, zeven dagen per week. 
Om te voorkomen dat men vanaf de noordzij-
de de brug kon betreden werd op het noorde-
lijke landhoofd een houten station gebouwd, 
station Lent. Ook daar was 24 uur per dag 
bewaking.
De brugwachtersfunctie vanuit het Land-
hoofd werd op deze wijze gedurende 56 jaar 
uitgevoerd, tot de verkeersbrug in 1936 in Het Landhoofd nu

De spoorbrug met het zuidelijk Landhoofd, kort na de ingebruikname

gebruik werd genomen. Daar kon men vanaf 
toen, te allen tijde, veilig en gratis de rivier 
oversteken.

Tegenwoordig
In het Landhoofd zijn de sporen van de 
oorspronkelijke verdedigingsfunctie, zoals 

de schietgaten, de tunnel en de weermuur 
nog aanwezig, evenals sporen van functie als 
brugwachterswoning voor de gezinnen die tot 
1943 het gebouw nog bewoonden. 
Toen, in de Tweede Wereldoorlog, brak er 
een heel andere periode aan, waarbij het 
landhoofd en de bruggen een dramatische rol 
speelden. Daar is op de derde verdieping van 
het huidige Landhoofd een compacte exposi-
tie over ingericht. 
Elke zondag worden in het Landhoofd rond-
leidingen gegeven, door een groep vrijwilli-
gers. De rondleidingen voor groepen tot max. 
tien personen zijn gratis en duren circa vijftig 
tot zeventig minuten. De rondleidingen zijn 
georganiseerd door Peter Daanen die sinds 
2014 het gebouw beheert. Hij werd geboren 
en groeide op in de nabijheid van het gebouw 
waarin ruim vijftig jaar het atelier huisde 
van zijn schoonvader, de kunstschilder Theo 
Elfrink. Tijdens zo’n rondleiding gaat men 
dus via de ondergrondse tunnel ongezien van 
Nijmegen-Centrum naar Nijmegen-West. 
Meer informatie is te vinden op www.land-
hoofd024.nl.

Alle informatie en foto’s zijn afkomstig uit de 
eigen collectie van Het Landhoofd.

Tekst: Peter Daanen 
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Aan de Parkweg wordt in 1887 een zeer groot, 
markant herenhuis gebouwd, ontworpen door 
architect J.W. Michielsen. Het pand is enorm, 
op die locatie ietwat out of context. Het ligt 
aan het in 1880 aangelegde Kronenburgerpark 
dat samen met de Parkweg deel uitmaakt van 
de zogenaamde stadsuitleg van Nijmegen. Het 
enorme pand wordt gebouwd als woonhuis 
met magazijn en begint daar aan haar inmid-
dels 135-jarige geschiedenis. Het kenmerkt 
zich door een groot aantal bestemmingen 
waaronder de huisvesting voor de Wereldlijke 
Derde Orde van de Heilige Franciscus van As-
sisi (circa 1914), het kantoor en toonzaal van 
de Nijmeegse baksteenfabrikant N.V. Metsel-
steen (voorheen Antoon Geldens, circa 1933), 
tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog 
als noodkerk. Daarna wordt het pand het on-
derkomen van het Belgisch Consulaat en een 
stadsdrukkerij. Het pand is van grote steden-
bouwkundige waarde en is in dit stadsdeel aan 
het Kronenburgerpark een ware blikvanger.

Allure
Als je voor het pand staat zie je de allure en 
denk je terug aan de negentiende-eeuwse 
grandeur uit België en Frankrijk. Helaas valt 
nu daarvan alleen de gevel nog te bewonderen. 
Het pand heeft drie bouwlagen, een hoge zol-
der met twee verdiepingen en het is zeer diep. 
Je ziet fraai pleisterwerk in combinatie met 
natuursteen en rode baksteen. Een balustrade 

Het Belgisch consulaat in Nijmegen
met siersmeedwerk, alsmede een windvaan 
van smeedwerk maken de voorgevel aantrek-
kelijk en chique. Er is een hang-erker. Wie 
goed kijkt ziet talloze Neo-Classicistische en 
Neo-Renaissance-elementen door elkaar ge-
bruikt. 

Interieur
Helaas is het interieur van het pand niet meer 
oorspronkelijk. De indeling van het pand is 
aangepast aan kamerbewoning en vele be-
woners hebben in hun kamers ook nog eens 
hoogslaper-ruimtes gecreëerd. Ik heb er nog 
menig feestje gevierd bij de bewoners van de 
erkerwoning. Toen zat er nog een mooi sier-
plafond in en een oorspronkelijke muurschil-
dering. Maar zuinigjes omspringen met cultu-
reel erfgoed past niet direct bij het swingend 
studentenleven.

Wat gaat de toekomst dan brengen?
Ooit is brandstichting bijna het pand fataal ge-
worden. Een onbekende steekt een kerstboom 
in de fik in de portiek onder de twintig studio’s. 
Het hele pand vult zich met rook, er is grote 
paniek, de brandweer wordt gealarmeerd. Alle 
aanwezige bewoners worden in veiligheid 
gebracht en het pand is gelukkig gespaard ge-
bleven, ‘Dit had heel anders kunnen aflopen’, 
verzucht een bewoner. Voor de toekomst zal 
er zeker op het gebied van brandveiligheid het 
nodige aan gedaan moeten worden.

Ansichtkaart uit 1890 van het Kronenburgerpark met kruittoren en pand van het latere consulaat

Wat doet 
Buurtgezinnen? 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we 
samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen 
die het zwaar hebben (vraaggezinnen) 
aan een stabiel gezin in de buurt (steun-
gezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra 
liefde en aandacht en worden ouders 
ontlast. Dit voorkomt dat problemen 
verergeren en zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin. 

Ook in Nijmegen-Centrum en de Bene-
denstad hebben we sinds januari 2020 al 
verschillende gezinnen aan elkaar gekop-
peld, bijvoorbeeld een jongen van 10. Hij 
gaat nu bijna een jaar wekelijks na school 
naar een steungezin, om mee te draaien 
in een groter gezin met kinderen. En een 
steungezin stelt om de week in het week-
end hun huis open voor een jongen van 
8 jaar. 
Als steungezin bied je voor een langere 
periode steun aan een vraaggezin. Tijdens 
de kennismaking met de coördinator van 
Buurtgezinnen bespreek je samen wel-
ke ondersteuning je wilt bieden, welke 
kinderen in jullie gezin passen (leeftijd, 
j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar 
hebt. 

De coördinator kijkt welke gezinnen goed 
bij elkaar passen, maakt de koppeling 
en begeleidt beide gezinnen maximaal 
twee jaar. De band die tussen gezinnen 
ontstaat, verschilt van hechte vriendschap 
tot gewoon plezierig contact. Veel steun-
gezinnen ervaren steungezin zijn als een 
verrijking van hun leven. ‘Het is heel fijn 
om een kind (en zijn ouders) te kunnen 
helpen en daarnaast is het ook gewoon 
hartstikke gezellig!’
Buurtgezinnen zoekt Steungezinnen. 
Stabiele warme ouders met kinderen, 
grootouders en volwassenen zonder kin-
deren met opvoedervaring, die iets willen 
betekenen voor een gezin dat het moeilijk 
heeft. Dus ben jij een dagdeel per week 
beschikbaar en sta je open voor verschil-
lende culturen en leefstijlen? Meld je dan 
aan als steungezin via www.buurtgezin-
nen.nl.

Heb je eerst nog vragen? Neem gerust 
contact op met Neeltje Pierik via (06 28 
44 46 89 / neeltje@buurtgezinnen.nl) 
of Jiske Broers (06 49 96 02 45 / jiske@
buurtgezinnen.nl).

Tekst: Jiske Broers

OPROEP



Loop mee in Nijmegen-Centrum 
tijdens de Nacht van de Ommetjes 

De engelen van 
de Benedenstad
Ook dit jaar is er in het centrum van 
Nijmegen een Ommetje tijdens de 
Nijmeegse Nacht van de Ommetjes op 
zaterdag 1 oktober 2022. We maken 
een wandeling van een kilometer of 
twee door de Benedenstad. Deelname 
is gratis, aanmelden van te voren is 
noodzakelijk.

Enthousiaste bewoners organiseren de 
ommetjes voor hun eigen wijk. De titel 
van ons Ommetje is dit keer ‘De Engelen 
van de Benedenstad’. We beginnen bij 
het standbeeld van de engel (het Spoor-
wegmonument) bij de ingang van het 
Valkhofpark aan de Hoogstraat. Onder-
weg vermaken en inspireren bijzondere 
mensen uit onze wijk ons met hun verha-
len, muziek en meer. Loop mee en laat u 
verrassen. 
 
Het programma is in de buitenlucht en 
duurt zo’n anderhalf uur, aanvang 20.00 
uur. Kleed u dus warm aan en neem een 
paraplu mee als de weersomstandighe-
den daarom vragen.
 
U kunt zich aanmelden door op het 
Ommetje ‘Centrum’ te klikken bij het 
aanmeldformulier op de homepagina van 
www.denachtvandeommetjes.nl. Dat kan 
ergens vanaf half september. Houd de 
site in de gaten.
 
We hopen u op 1 oktober te zien, er is 
plaats voor maximaal 60 personen, dus 
meld u tijdig aan! Deelname is kosteloos. 
En alles is natuurlijk onder voorbehoud 
van eventuele coronamaatregelen.
 
Tekst: Lucy Holl
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Discotheken
Vanaf 2007 wordt er gewerkt aan de renovatie, 
maar verder is er nog steeds geen duidelijk-
heid over het hoe en wat er met het pand gaat 
gebeuren. Er zit een horecabestemming op en 
vele Nijmegenaren hopen op de terugkeer van 
een discotheek met de allure van Lord Nelson. 
In de jaren 70 wordt het pand – in de volks-
mond Spookhuis genoemd – op de begane 
grond en in de kelders omgebouwd tot een 
grote discotheek. Honderden bezoekers ver-
maken zich tot in de kleine uurtjes. De Drang, 
België, De Revolutie, onder verschillende 
namen en verschillende beheerders wordt het 
pand in de loop van de jaren gerund als een 
immense discotheek. Bij binnenkomst in een 
donkere brede gang wordt de bezoeker eerst 
gefouilleerd door een aantal breedgeschouder-
de portiers. Na de garderobe volgt een span-
nende trap naar beneden richting de dansvloer, 
waar dj Jean de scepter zwaait. In het café zijn 
er zitplaatsen en een groot balkon vanwaar je 
de meute gade kunt slaan. Menig hartje slaat 
hier op hol, maar soms vraag je je af, waar je 
nu weer beland bent, na een rondje stappen in 
de Molenstraat. Voor de fans, op de facebook-
pagina van Nijmegen Toen, staan leuke anek-
dotes over die tijd.

Toekomst
Nu staat het daar, nog steeds out of context, 
met graffiti aan de voorkant, maar de gaten 

Zaterdag 6 augustus jongstleden vond 
het afscheid plaats van Leo Jacobs. Hij 
stierf op 71-jarige leeftijd na een kort 
ziekbed. Behalve dat hij bij velen een 
bekend persoon was in het Nijmeegse 
uitgaansleven, was hij in de jaren 
80 oprichter van discotheek België, 
gevestigd in het Belgisch Consulaat. 
De discotheek was een kort maar be-
wogen geschiedenis gegund.

Rust zacht, Leo.

in het dak zijn gedicht. Toch, wanneer ik toe-
vallig een bewoner tegen het lijf loop, sneert 
hij: ‘De eigenaar laat het weer verkrotten. Het 
wordt weer hetzelfde verhaal.’ Wij hopen van 
niet: out of context heeft ook zijn charme.
Bron: Facebook, FB NijmegenToen, website 
rijksmonumenten.nl.

1970

2022
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Tekst: Anneke Arzbach en Jack Fila
Foto’s: Jack Fila en Regionaal Archief Nijmegen
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Wat vooraf ging
Bij Operatie Market Garden werden luchtlan-
dings- en grondtroepen ingezet. Een onder-
deel was de Waalcrossing. Een aantal canvas-
bootjes van de 82nd Airborne Division maakte 
de oversteek. Bij de eerste oversteek bleven er 
16 bootjes achter. Tijdens deze aanval sneu-
velden 48 militairen, maar het doel werd wel 
bereikt. 
Jaren later
De politiek bepaalde dat er een nieuwe brug 
moest komen. Na jaren van voorbereiding/
uitvoering werd de brug in november 2013 
opengesteld voor het verkeer. Al in 2009 had 
de brug de naam de Oversteek gekregen.

De Sunset March
Iedere avond vindt een bijzondere gebeurtenis 
plaats: de Sunset March. Als eerbetoon aan de 
hier omgekomen geallieerde militairen lopen 
veteranen dagelijks deze mars. De brug be-
vindt zich op de plek waar tijdens de Operatie 
de oversteek is gemaakt. Als herinnering gaan 
bij zonsondergang 48 paar lichtmasten aan. In 
een traag marstempo loopt men de mars. Ter 
afsluiting wordt aan de noordzijde van de brug 
een eregroet gebracht. Een hommage aan 
hen die gestorven zijn. Ongeacht het weerty-
pe wordt op iedere dag van het jaar gelopen. 
De deelnemers komen uit alle delen van het 
land. Ook lopen er regelmatig buitenlandse ve-
teranen en/of burgers mee. Tijdens de viering 
van het 75e jaar na de Operatie waren er maar 
liefst 7500 meelopers. De Sunset March staat 
op de Werelderfgoedlijst. De veteranen willen 

hiermee een zichtbare brug slaan naar alle mi-
litairen over de hele wereld die bijdragen aan 
vrede en vrijheid. Wilt u eens meelopen, kijk 
dan op www.sunsetmarch.nl.

Over mij als veteraan van de dag
In 2016 las ik over de mars. Direct was mijn 
aandacht getrokken. Na het lezen dacht ik: ‘Die 
mars wil ik ook lopen.’ En zo besloot ik om op 4 
september 2016 voor het eerst deze mars - als 
veteraan van de dag - te lopen. Mijn in 2015 
overleden echtgenote was zeer begaan met 
veteranen. De missies in 2006, 2007 en 2015 

Waalcrossing - de Oversteek - Sunset March - Veteraan van de dag

waren het die mij tot veteraan maakten. 
De eerste Sunset March werd gelopen op 19 
oktober 2014. Op 4 augustus 2022 vond de 
2847ste ‘oversteek’ plaats. 

Het zou mooi zijn als u geïnspireerd raakt. 
Door uw deelname laat u zien dat u betrokken 
bent bij onze bevrijders en de veteranen die 
voor de vrijheid van ons land en andere landen 
vechten en/of gevochten hebben. 

Tekst: ir. J.M.J.M. (Michel) Omtzigt, 
Kapitein der Genie BD 101GNBAT
Foto’s Nijmegen: Jacqueline van den Boom

Herdenking van de Waalcrossing, onderdeel van Operatie Market Garden, dinsdag 21 juli 2015 

Kapitein Michel OmtzigtHerdenkingsmonument voor de Oversteek die op 20 september 1944 plaatsvond
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Filmbeelden van 
de universiteit

Volgend jaar bestaat de Radboud Univer-
siteit in onze stad honderd jaar. Aan die 
instelling, de vroegere Katholieke Universi-
teit, zal daarom flink wat aandacht worden 
besteed in de komende filmvoorstellingen 
van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld. 

Op 3 april 2023 is er een middag- en een 
avondvoorstelling in de grote zaal van Con-
certgebouw de Vereeniging. Mede hierom 
blijft de stichting geïnteresseerd in bewegend 
beeldmateriaal van universiteit of ziekenhuis. 
Dit ter aanvulling van haar collectie. Dat kun-
nen oude films, video’s of dvd’s of beelden 
opgenomen met het mobieltje zijn. Het gaat 
natuurlijk om beelden van onderwijs, onder-
zoek of ziekenzorg in de instelling. En van 
gebouwen en terreinen, vroeger verspreid in 
de stad en later steeds meer geconcentreerd 
op Heijendaal. Maar bijvoorbeeld ook beelden 
van sport- of studentenverenigingsactiviteiten, 
voorlichtings- en promotiewerkzaamheden, 
protest- of kraakacties, festiviteiten, academi-
sche activiteiten in de stad of van belangrijke 
personen die op de universiteit werkzaam wa-
ren of zijn. 

Wellicht zijn er nog (oud-)werknemers, (oud-)
studenten of bezoekers die dit soort bewegend 
materiaal hebben. Of weet u dat dat nog bij 
familie, vrienden, kennissen of bedrijven ligt. 
Stuur dan een berichtje naar de Stichting Nij-
megen Blijft in Beeld, hetzij telefonisch (06 13 
99 96 27) of via e-mail (info@snbib.nl), dan 
nemen wij graag contact met u op.

Tekst: Germaine van Baarle, SNBiB 
Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Opening van de universiteit in 1923

In 2022 is het 75 jaar geleden dat het Mars-
hallplan tot stand kwam. Op 5 juni 1947 
kwam de Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken George C. Marshall met het 
plan naar buiten. De Europese staten moes-
ten met een gemeenschappelijk herstelplan 
komen. 

Een maand later kwamen zestien Europese lan-
den bijeen in Parijs. In september van datzelfde 
jaar werd een economisch herstelplan aan de 
Amerikaanse senaat overhandigd. Ter ere van 
dit jubileum wordt tot en met 9 oktober een 
tweetalige tentoonstelling georganiseerd. in 
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, 
Onder de noemer van het Marshallplan schie-
ten de Amerikanen West-Europa te hulp bij de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
De financiële en materiële steun gaat gepaard 
met ideeën over internationale handel, pro-
ductie en consumptie.

Herstel van verwoesting
Ook in Nijmegen en omgeving ging het Mars-
hallplan verder dan het herstel van verwoes-
ting. Zo maakten lokale producenten, van de 
Dobbelmannfabriek tot lokale boeren, kennis 
met Amerikaanse ideeën over mechanisering, 
werd Europese samenwerking aangeprezen in 
films en tentoonstellingen en waren Nijmeeg-
se stadsplanners geïnspireerd om van hun stad 

een moderne city te maken. Deze ideeën zijn 
nog altijd zichtbaar in onze directe omgeving, 
bijvoorbeeld in de Jerusalembuurt en de uni-
versiteitsbibliotheek.

De tentoonstelling is onderverdeeld in de the-
ma’s stad, platteland, huishouden en industrie. 
Via deze thema’s laat de tentoonstelling een 
onbekend aspect van het Marshallplan zien, 
namelijk de impact die het trachtte te heb-
ben op de levens van gewone Nederlanders. 
De tentoonstelling toont zo hoe opvattingen 
die wij vandaag de dag voor lief nemen his-
torisch gegroeid zijn en hoe Nijmegen daarin 
verbonden is met Europese en internationale 
ontwikkelingen.

Filmprogramma
De tentoonstelling en het parallel-lopende 
lezingen en filmprogramma worden geor-
ganiseerd in samenwerking met de Radboud 
Universiteit, Stichting Friendship Albany Nij-
megen en het Vrijheidsmuseum. Nijmegen en 
het Marshallplan is gratis te bezichtigen tot en 
met 9 oktober in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis, Mariënburg 26. Het is geopend 
van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Tekst: Rinske Straat, 
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Tentoonstelling tot en met zondag 9 oktober

GEZOCHT

NIJMEGEN EN HET MARSHALLPLAN
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Joodse oorlogsslachtoffers

Van Coevorden-van Kleef

Fritz en Martha
Het jonge echtpaar Siegfried van Coevorden 
(Fritz) en Martha van Coevorden-van Kleef 
waren in WOII woonachtig in Den Haag en be-
sloten in Nijmegen onder te duiken. Nijmegen 
was voor Fritz geen onbekende stad. Voor de 
oorlog woonde hij bij zijn zus Hertha en haar 
man Lazarus Beem in aan de Mesdagstraat 31.
Begin mei 1944 werd de opzichter bij de 
dienst Gemeentewerken in Nijmegen, H.G. 
Wijnacker, door Fritz benaderd met de vraag 
of hij samen met zijn vrouw een aantal dagen 
bij Wijnacker mocht onderduiken. Wijnacker 
hoefde daar niet lang over na te denken en 
haalde het echtpaar Van Coevorden, dat op 5 
mei met de laatste trein vanuit Utrecht kwam, 
af op het station en nam hen mee naar zijn 
benedenwoning aan de Tooropstraat 8. Wat 
Wijnacker niet kon weten was dat agent van 
politie Wiebe op het politiebureau bezoek had 
gekregen van de bovenbuurman van Wijnac-
ker, Theodorus Marinus Rasing. Die had van 
Wijnackers vrouw gehoord dat zij de volgende 
dag logés zou krijgen, waarvan Rasing ver-
moedde dat ze Joods waren. Volgens Rasing 
‘bemoeide Wijnacker zich veel met Joden’. 
Wiebe stuurde Rasing naar Verstappen, het 
hoofd van de Politieke Dienst, om hem zijn 
verhaal te vertellen. Wiebe en zijn collega 
Hidskes gingen de volgende dag laat in de 
avond naar Wijnacker waar ze het zo juist ge-
arriveerde echtpaar Van Coevorden én Wijnac-
ker arresteerden. Laatstgenoemde werd na eni-
ge dagen vrijgelaten. 
Fritz werd als gevangene tewerkgesteld in het 
Kommando Echterdingen, vlakbij het con-
centratiekamp Natzweiler, en werd eind 1944 

overgebracht naar het vliegveld Natzwei-
ler-Struthof bij Stuttgart om daar te werken. 
Daar leefde hij onder erbarmelijke omstandig-
heden. Hij kwam er door uitputting om het le-
ven op 25 april 1945, 28 jaar oud. Zijn vrouw 
Martha werd op 1 februari 1945 in Auschwitz 
vermoord.

In 2005 werd bij een Amerikaans militair 
vliegveld in de buurt van Stuttgart een graf 
met 34 lichamen gevonden. Volgens de Oor-
logsgravenstichting en het Nederlandse Rode 
Kruis is Siegfried van Coevorden mogelijk 
één van de dertien Nederlandse Joden die in 
het massagraf begraven liggen. Op dringend 
verzoek van Joodse organisaties werd afgezien 
van DNA-onderzoek en werden de stoffelijke 
resten herbegraven op 15 december 2005 op 
de Amerikaanse luchtbasis Filderstadt. Daar-
bij was ook aanwezig Efraïm Kochba, de zoon 
van Siegfried van Coevorden en Martha van 
Kleef.

Efraïm
Ernst Efraïm van Coevorden, zich later noe-
mende Efraïm Kochba, werd in augustus 1943 
in Amsterdam tijdens de onderduik geboren en 
heeft zijn ouders nooit gekend. Meer dan dat 
zij naar Auschwitz zouden zijn gestuurd heeft 
hij nooit geweten. ‘Ik weet niet eens waarom 
ze zwanger is geraakt, het was niet echt een 
periode dat je kinderen wilde’, vertelde de in 
Israël woonachtige Kochba in een interview in 
dagblad Trouw van 29 november 2005.
Nog voordat hij werd geboren hadden zijn ou-
ders een kinderloos echtpaar bereid gevonden 
om hem te adopteren. Kochba: ‘Die vrouw 
heeft al maanden voor mijn geboorte gedaan 
alsof ze zwanger was. Ik ben rechtstreeks van-
uit het ziekenhuis naar haar overgeheveld. Zij 
was christelijk en getrouwd met een Joodse 
man. De rest van de oorlog heb ik met hem 
doorgebracht, verborgen in een ondergrondse 
ruimte. Ook na de oorlog ben ik nog een tijd 
verstopt. Mijn oom van vaders zijde was me 
gaan zoeken en eiste me op. Maar de familie 
die me opgenomen had, wilde me niet afgeven. 

Dat echtpaar kon zelf geen kinderen krijgen 
en zij hadden mijn ouders beloofd dat ik hun 
zoon zou zijn, als ze niet terug zouden komen. 
Alleen stond er niets op schrift. Het werd een 
felle rechtszaak en in eerste instantie ben ik 
toegewezen aan dat echtpaar. Maar die vrouw 
was ziek en overleed. Het hooggerechtshof 
heeft toen alsnog bepaald dat die man niet 
voor me kon zorgen en ik ben teruggegeven 
aan mijn eigen familie.’ Zijn oom Fritz nam 
hem vervolgens mee naar het toenmalige Pa-
lestina en bracht het kind, net vier jaar oud, on-
der bij zijn zuster in een kibboets. Op 12-jarige 
leeftijd werd hem verteld dat zijn echte ouders 
op transport naar Auschwitz waren gestuurd 
en daar waren vermoord.

Louis
Louis, broer van Fritz, vluchtte in januari 1942 
naar Engeland en behaalde daar zijn vlieg-
brevet. Hij maakte veelvuldig vluchten naar 
Duitsland in een bommenwerper. Hij nam aan 
het einde van de oorlog deel aan voedseldrop-
pings en vertrok naar Palestina. Hij werd pi-
loot en later manager van de luchtvaartmaat-
schappij El Al en was een vertrouwensman 
van de Mossad, de geheime dienst van Israël. 
Louis van Coevorden was zeer betrokken bij 
de wereldberoemd geworden ontvoering in 
Argentinië van voormalig SS-kopstuk Adolf 
Eichmann. Die werd op 11 mei 1960 ontvoerd 
en tien dagen later overgevlogen naar Israël 
voor zijn berechting. Van Coevorden had de 
operationele leiding van de vlucht.
De bij het verraad van Van Coevorden betrok-
ken Rasing werd tot zes jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Hij was tot het voorjaar van 1944 
lid van de NSB omdat hij zich wilde onttrek-
ken aan het zich begeven in krijgsgevangen-
schap. Rasing verklaarde op 22 november 
1947 ‘niet directe sympathie voor Joden’ te 
voelen, maar in het algemeen niet anti-joods te 
zijn. ‘Tegen enige bepaalde Joden, met wie ik 
in een faillissement te doen heb gehad, had ik 
wel een grief.’

Tekst: Frank Eliëns   Foto: www.tracesofwar.nl

Vorig jaar mei verscheen het boek Voor 
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeen-
schap uit Nijmegen verdween 1940-1945 
van de hand van stadgenoot Frank Eli-
ens. In Mariken nemen we enkele van 
de geschreven portretten uit zijn boek 
op, 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 het echtpaar 
Van Coevorden-van Kleef centraal.

Concentratiekamp Natzweiler-Struthof, ongeveer vijftig kilometer buiten Straatsburg in de Elzas
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Diabetes Challenge Centrum Beweegt!Diabetes Challenge Centrum Beweegt!

Nee, geregend heeft het niet tijdens een van onze 
wandelingen op de dinsdagavond. Tenminste, voor 
zover ik me kan herinneren. Eén keer dreigde het tot 
een kwartiertje voor aanvang, maar uiteindelijk lie-
pen wij, deelnemers aan de Nationale Diabetes Chal-
lenge van Centrum Beweegt!, onder een prachtige 
avondzon ons rondje door het centrum van Nijme-
gen, via de Spiegelwaal of via de Ooij weer terug.

De deelnemers, dat zijn zestien enthousiastelingen 
die zich hadden aangemeld bij de oproep van het ge-
zondheidscentrum ’t Weeshuis, van Profitt diëtetiek, 
van fysiotherapie Bottendaal, en van de buurtsport-
coach Ron Janshen, of via vrienden en kennissen. Een 
aantal van hen had in 2018 ook al meegelopen en 
was bekend met het doel van de Nationale Diabe-
tes Challenge: Samen stap voor stap in beweging, 
werken aan je gezondheid door te wandelen onder 
begeleiding. En deze begeleiding bestaat, net als in 
2018, uit bovengenoemde gezondheidsmedewer-
kers.

De Nationale Diabetes Challenge
De Nationale Diabetes Challenge, een initiatief van 
de Bas van de Goor Foundation, stelt zich tot doel 

mensen met diabetes meer te laten sporten. Het 
idee is dat wandelen niet alleen gezond is maar dat 
vooral mensen met diabetes, of risico op diabetes, 
er veel baat bij hebben. In de praktijk van de Chal-
lenge organiseren lokale zorgverleners wekelijks een 
wandeling voor mensen met diabetes. Maar ook 
mensen zonder diabetes wandelen mee. Hiermee 
wil de stichting een structurele bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van leven. De resultaten liegen er niet 
om. Een onderzoek onder de landelijke deelnemers 
toont aan dat de buik- en heupomvang afneemt met 
gemiddeld 4 cm en ook het medicijnengebruik ver-
mindert. De deelnemers worden gezonder, fitter en 
voelen zich mentaal veel beter.

Rondje Nijmegen
Al na de eerste wandelingen blijkt dat de deelnemers 
een sterke voorkeur hebben voor een wandeling in 
de natuur. Een rondje door Nijmegen-West, Bot-
tendaal of Nijmegen -Oost wordt toch als te stads 
ervaren. De natuur roept! Maar met dat uitgangs-
punt worden de wandelingen, die steeds starten 
vanaf wijkcentrum ’t Oude Weeshuis, beperkt tot 
een rondje over de Spiegelwaal en richting de Ooij. 
Die twee opties lijken dan aan de iele kant, totdat 

een deelnemer oppert dat ieder rondje linksom en 
rechtsom genomen kan worden. Vier mogelijkheden 
dus. En gezien de prachtige vergezichten zowel in 
als buiten de stadsgrenzen van Nijmegen zullen de 
deelnemers zich niet vervelen.

Deelnemers en begeleiders
In totaal wandelen wij twintig keer, steeds zo’n 5 ki-
lometer. Een hele prestatie want laten we duidelijk 
zijn, de deelnemers zijn geen geoefende vierdaagse 
lopers. De meesten zijn senioren en (sommigen) dra-
gen de last van diabetes met zich mee. Een enkele 
keer heeft een begeleider dan ook een deelnemer 
actief moeten ondersteunen.
Het klikt vanaf de eerste wandeling tussen deelne-
mers en begeleiders. En tussen de deelnemers on-
derling. Bij het zien van de wandelgroep moeten 
buitenstaanders het idee hebben, dat er een vrien-
denclub voorbij komt, zo gezellig keuvelen de deel-
nemers met elkaar in het voorbijgaan. En wanneer 
het wandeltempo van de deelnemers te groot dreigt 
te worden, wordt rustig gewacht op eventuele ach-
terblijvers. 

Het team van begeleiders wisselt steeds per wande-
ling. Voor hen is het niet zozeer een wandeloefening, 
maar zij zijn ook professioneel bij de organisatie en 
Centrum Beweegt! betrokken. Zij letten op dat deel-
nemers niet over hun grenzen gaan. En wanneer no-
dig helpen zij, met raad en daad. Maar het is leuk 
deze zorgprofessionals ook eens op een informele 
manier mee te maken.

En in 2023?
Het Nationale Diabetes Challenge wil elk jaar groter 
worden. Méér deelnemers, Nederland in beweging 
naar een gezonde leefstijl; wandelen tegen overge-
wicht en diabetes. Ook bij de deelnemers uit Nijme-
gen. Ook geïnteresseerd? 
Mail naar info@hapweeshuis.nl.
Bron: www.nationalediabeteschallenge.nl.

Tekst: Jack Fila
Foto’s: Nicolette Broekhuisen, Jörgen ten Berge en 
Jack Fila

Een persoonlijk verslag

 Diabetes Challenge 2022

Wandelen onder begeleiding Rondje Nijmegen
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  De Grote Markt 
Nijmegen is al eeuwenlang een plaats van ontmoeting geweest. 
Is het niet van staatshoofden en atleten, dan is het wel van 
‘Vierdaagselopers.’ Allemaal in groten getale: het is de magie 
van de stad Nijmegen. Die moet je niet willen verklaren: het is 
de gewaarwording die de stad heeft en bij velen oproept. De 
hoogteverschillen langszij de alom aanwezige rivier vormen nog 
maar één aspect daarvan. Een ander aspect is de horeca die via 
haar gastvrije ontvangstfunctie belangrijk is bij het voorzien in 
verblijfs-, voeding- en drankbehoefte van velen. 

Bij die horeca behoren ook de herbergiers en hoteliers die echte 
gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan in Nijmegen. Tel 
maar ’ns de vele logementen aan de Stikke Hezelstraat! Een 
belangrijke en stokoude weg van hotel Hezelpoort naar de Grote 
Markt. Als vanzelf komt dan die Grote Markt in beeld. Er wordt 
vooral op marktdagen veel etenswaar verkocht. Ontmoetings-
plaats bij uitstek.

De dagelijkse opgave voor de gemiddelde burger was vooral om 
met eten het hoofd boven water te houden. De boeren en tuin-
ders uit het Maas en Waalse kwamen hun verse waren op vaste 
dagen aanbieden. Waar kan dat beter dan in de stad en in de 
‘open lucht’. De bijgaande foto is gemaakt op de hoek van Grote 
Markt en Broerstraat. Manden op de grond, handkarren en overal 
gekrioel van kopers en aanbieders. 
De tramrails waren enige jaren ervoor aangelegd!

En als alles weer achter de rug is wordt het weer even rustig 
in deze bruisende stad. Die Grote Markt is dan weer ‘de Grote 
Markt.’ De eeuwige cirkelgang van kopers en verkopers. Boeren, 
burgers en buitenlui. De stadspoorten sluiten weer en de avond 
valt. Maar nooit voor lang. 

Platteland en ook verder weg gelegen stad zijn van elkaar afhan-
kelijk en komen rondom Mariken samen op de Grote Markt. Voor 
velen en: Voor altijd!

Nijmegen, geweldige stad en een geweldig centrum!

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur

You Tube/Tubeview..14/Rondom de Waalbrug

Markt te Nijmegen (1912)
Op de Stip krijgen we veel vragen over geld en financiën. De vrijwilli-
gers van de Stip kunnen je helpen om minima-regelingen aan te vra-
gen. Zoals de meedoen-regeling. De voordeelbuspas of de individuele 
inkomstentoeslag.

Materiele dienstverlening
Heb je vragen over je administratie, schulden of budgetteren? Dan kan 
je terecht bij de afdeling Materiele dienstverlening van Bindkracht10. 
Onder deze afdeling vallen verschillende projecten. Zoals de Papierwin-
kel, de Formulierenbrigade of Financieel coaches. 

Papierwinkel
Heb je een berg formulieren, brieven en rekeningen en ben je het over-
zicht helemaal kwijt? Dan kan de Papierwinkel je helpen om je adminis-
tratie op orde te brengen. Ook kunnen zij je helpen met het aanvragen 
van een uitkering of aanmelden bij de voedselbank. 

Formulierenbrigade
Heb je een laag inkomen en wil je weten of je aanspraak kan maken op 
financiële regelingen van de gemeente, belastingdienst of de overheid? 
Bij de Formulierenbrigade kunnen ze een voorzieningen-check voor 
je doen. Ook helpen ze je met het aanvragen van regelingen als je er 
recht op hebt. 

Financiële coach en Financieel experts
Heb je vragen over je financiën? Heb je schulden of wil je voorkomen 
dat je schulden krijgt? Dan kan je terecht bij de Financiële coaches van 
Bindkracht10 & de gemeente Nijmegen. Samen zoek je uit wat er aan 
de hand is. En welk traject jou kan helpen om weer orde te krijgen en 
van je zorgen af te komen. 

Aanmelden voor Materiele dienstverlening; de Papierwinkel, Formu-
lierenbrigade of de Financiële coach kan via de Stip of via de Stiplijn. 
De hulp is gratis.

Budget de Baas app voor Android
Helemaal makkelijk is de Budget de Baas-app. Even de app installeren 
en je hebt gelijk tips en informatie over geldzaken in Nijmegen bij de 
hand. De app helpt je om moeilijke brieven uit te leggen, geeft info 
over financiële regelingen en tips over geldzaken. De app is er alleen 
voor Androids en gratis te downloaden in de Playstore. De app is een 
initiatief van Bindkracht10. 

Stip Centrum 
De Stip Centrum zit in Wijkcentrum en Stadstuin ‘t Oude Weeshuis het 
sociale hart van de Benedenstad. Papengas 8, 6511 WT Nijmegen.

Openingstijden 
Dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur 
Woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

Tekst: Stip Centrum



22

SEPT 2022

Ditjes
en

datjes

Wachtenden bij de Sint Stevenskerk

Expositie in Stevenskerk
De blikvanger van de skyline van Nijmegen 
is nog altijd de goede oude Sint Stevenskerk. 
Meer dan 750 jaar oud inmiddels staat zij nog 
steeds te pronken midden in de stad. Om haar 
te eren wordt er een heel jaar lang in de Sint 
Steven vanaf 7 september 2022 een foto-ex-
positie gehouden tot en met 7 september 
2023. De expositie bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel toont de meest bijzondere foto’s 
van de Sint Stevenskerk en het dagelijkse 
leven eromheen gedurende ruim anderhal-
ve eeuw. In het tweede gedeelte geven 17 
hedendaagse fotografen hun eigen visie op 
dit Nijmeegse icoon. Kijk op www.stevenskerk.
nl om je bezoek te plannen. De kerk wordt 
van binnen gerestaureerd, dus plannen is wel 
belangrijk. De toegang is gratis.

Emile Selbach
Een icoon in menselijke gedaante was Emile 
Selbach, die zichzelf de gewichtigste hotelier 
van Europa noemde. Met zijn gewicht van 

250 kilo presenteerde hij zich als toeristi-
sche attractie. Als het op publieke aandacht 
aan kwam, deed Selbach niet onder voor de 
voornoemde Sint Stevenskerk. Kees Moerbeek 
schenkt hem wederom weer deze aandacht 
in zijn nieuw verschenen boek De Metamor-
fose. Het boek is inmiddels de vierde in de 
succesvolle serie Nijmegen, zo mooi als het 
was. Aan de hand van veel ingekleurde en 
bewerkte foto’s van oude stadspoorten, het 
oude spoorwegstation, van verdwenen kerken 
en stadsgezichten krijgen we een beeld van 
de gedaanteverwisseling van het oude Nij-
megen naar de stad die het nu is. In 1874 was 
Nijmegen nog omgeven door benauwende 
stadsmuren en steile aarden wallen. Er waren 
vier stadspoorten met zware houten deuren, 
die in de avond om 10 uur dicht gingen. Dan 
kwam je de stad niet meer uit of in. Voor de 
inwoners was dit een situatie waar ze graag 
van af wilden en dus werden rond 1876 alle 
stadsmuren en poorten afgebroken en zou de 
stad compleet veranderen. Ilja Donderwinkel 

eert Emile en heeft de naam Selbach aan zijn 
café gegeven in de Lange Hezelstraat. U kunt 
daar ook een prachtfoto van het bewonde-
ren op muurhoogte. Het boek is te koop bij 
Dekker van de Vegt, Boekhandel Roelants, Het 
huis van de Nijmeegse Geschiedenis en Ieder 
z’n Vak in de Lange Hezelstraat.

Kees Moerbeek
Bij datzelfde Ieder z’n Vak is vanaf juni ruimte 
voor exposities. De zestiende eeuwse kelder 
is toegankelijk gemaakt en opgeknapt, daar 
zijn mooie wanden tevoorschijn gekomen en 
volgehangen met kunst. Ook daar heeft voor-
noemde kunstenaar Kees Moerbeek uitver-
grote etsen en prenten hangen met afbeel-
dingen van historische taferelen in en om de 
stad. De moeite waard om te bezoeken tijdens 
winkelopeningstijden van 10.00 tot 17.30 uur.

Diederik Grootjans
Een andere bekende kunstenaar, Diederik 
Grootjans heeft in dezelfde winkel op de 
begane grond een expositie van zijn schilde-
rijen van acryl op doek. In de winkel laat hij 
een deel van zijn Nijmeegse taferelen zien 
tot begin september. Daarna is het weer de 
beurt aan een andere kunstenaar. Haast is dus 
geboden als u zijn werk nog wilt bewonderen.

Stadspomp
Om in de geschiedenis van Nijmegen te 
blijven is het veel bezoekers van het centrum 
inmiddels al wel opgevallen dat het Valkhof-
plein tegenover het Hoogstraatje opgeluisterd 
is met de uit 1747 daterende stadspomp. 
Helaas is hij al weer enigszins beschadigd uit 
het Vierdaagsegewoel gekomen, maar dit zal 
gauw hersteld worden. De pomp heeft voor-
heen op de Gedeputeerdenplaats gestaan 
van het stadhuis, aan de Franseplaats en in de 
hoek van het Nijmeegse restaurant de Portier. 
Je kunt vers drinkwater uit de pomp tappen. 
Tijdens warm weer een heerlijke verkoeling. 
Op de pomp staan de namen van twee burge-
meesters Vos en Van der Lynden, uit de acht-
tiende eeuw. De pomp was oorspronkelijk be-
doeld om stadsbranden te blussen en de twee 
burgemeesters hebben zich hiervoor ingezet. 
Hun familiewapens staan in het bovenvlak 
van de pomp. De pomp maakt onderdeel uit 
van de opknapbeurt van het Valkhofkwartier. 
Begin dit jaar was de make-over van de Hoog-
straat en het Valkhofplein en vanaf begin 2023 
is het beschermde rijksmonument het Valk-
hofpark aan de beurt. Met resten van meer 
dan tweeduizend jaar geschiedenis maakt het 
onderdeel uit van de Neder Germaanse Limes, 
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die vorig jaar Unesco-werelderfgoed is gewor-
den. Om een indruk te geven van de oude 
burcht op het Valkhof zal men gebruik maken 
van de oorspronkelijke tufstenen van de oude 
Romeinse muur, die in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw is opgegraven op de plek waar 
nu het casino staat. De Nijmeegse historie zal 
zo nog meer zichtbaar zijn.

Stadskaart 1649
Als laatste feitje aangaande historie van 
Nijmegen wil Mariken de lezer wijzen op de 
Stadskaart anno 1649 die in nieuwe kleuren 
is verschenen. De stad Nijmegen, die op 
de kaart (een gravure) van uitgever Blaeu 
ondersteboven is verbeeld, heeft dan al 
een lange geschiedenis achter de rug. In de 
vroege middeleeuwen heeft zij stadsrechten 
gekregen (1230), waarmee het recht kwam 
om stadsmuren te bouwen en belastingen te 
heffen. Deze oude middeleeuwse stad is op 
de kaart nog duidelijk te herkennen aan de 
enorm dichtbebouwde kern, waartussen de 
Breunenkerk (latere Broerstraatkerk) en de 
Oude Kerk staan. Het Valkhof is nog in volle 
glorie te herkennen. Het Kelfkensbos was toen 
nog een echt bos. Ook de huidige straten, 
zoals Hezelstraten, Burchtstraat, Molenstraat 
en Ziekerstraat, zijn duidelijk te zien. Aan het 
einde van deze straten stonden vroeger de 
stadspoorten. Door de digitale inkleuring is 
de oude Nijmeegse stad veel beter zichtbaar 
geworden dan de oorspronkelijke versie. Nij-
megen 1649 komt als het ware weer tot leven. 

Elk onderdeel, daken, bomen en schepen is 
afzonderlijk ingekleurd, zodat zelfs de bleek-
velden richting Ooypolder zichtbaar zijn ge-
worden. Wilt u genieten van deze bijzondere 
stadskaart en uitvoerig bestuderen, dan vindt 
u meer informatie op www.historischestads-
kaartenfullcolour.nl.

Magische momenten
Tip van Mariken: De Euregio Rijn-Waal is op 
zoek naar creatieve hobbyfotografen. Het 
thema is magische momenten. Beleeft u nu 
magische momenten in Nijmegen en heeft u 
hierover een prachtige foto, dan kunt u die 
tot 1 oktober opsturen digitaal naar info@
euregio.org. Het is een fotowedstrijd en de 
winnaars krijgen in december bericht. Je kunt 
maximaal drie foto’s inzenden. Meer infor-
matie kunt u vinden op euregio.org/fotowed-
strijd2022.

Hittestress-bijeenkomst
Op dinsdagavond 13 september organi-
seert Steenbreek Nijmegen met en voor alle 
bewoners van Nijmegen een hittestress-bij-
eenkomst in de Bastei. Op deze avond richten 
we ons op de binnenstad en onderzoeken 
samen de hotspots. Margot Ribberink, weer-
vrouw, klimaatambassadeur en ambassadeur 
van Steenbreek, is gastvrouw deze avond. 
Maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen 
om het zo comfortabel mogelijk te houden bij 
hittegolven en tropische dagen, komen aan 
de orde. Aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan via www.debastei.nl/hittestress.

Overlast
Om verschillende vormen van overlast in het 
gebeid van Kronenburgerpark, Joris Ivens-
plein, de Waalkade en omliggende straten 
te bestrijden gaat de gemeente een aantal 
maatregelen doorvoeren en opvoeren. De 
handhaving wordt geïntensiveerd door politie 
en boa’s. Dit is echter niet voldoende en dus 
wordt er extra cameratoezicht gerealiseerd 
in voornoemde gebieden. Afsluiting van de 
Waalkade blijft definitief. In herfst en winter 
zal er maatwerk worden ingezet op de groe-
pen die de overlast bezorgen, zoals dak- en 
thuislozen, dealers en straatsekswerkers. Hier-
mee hoopt de gemeente geweldsincidenten, 
geluidsoverlast, vervuiling en verloedering, 
verkeersoverlast en jeugdoverlast te vermin-
deren. Het aanpakken van de overlast kan de 
gemeente echter niet alleen. Voor informatie 
over het soort overlast, de tijdstippen en exac-
te locaties is zij afhankelijk van meldingen. Pas 
dan kan de gemeente hier iets mee. Wrang is 
de constatering dat het aantal meldingen juist 
terug is gelopen. Blijf daarom melden en denk 
niet: ze doen er toch niets mee. Telefoon-
nummer 14 024 en de Meld& Herstel-app 
staan ter beschikking voor deze meldingen. 
Ook via 0900 8844 kun je de politie bellen en 
in uiterste nood natuurlijk 112. In september 
ontvangen de bewoners van de binnenstad 
een brief van B&W om in gesprek te gaan 
over de leefbaarheid en de ontwikkelingen in 
de wijk.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto's: Gerie SandmannEmile Selbach

Stadspomp
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Het hele jaar door staat hij daar, in het Hun-
nerpark, hoog op zijn sokkel: het standbeeld 
van de jezuïet Petrus Canisius. Petrus Canisi-
us, de verlatijnste naam van Peter Kanis. 
De Nijmegenaar die zeshonderd jaar geleden 
verantwoordelijk was voor het schrijven van 
de Catechismus. Het boekwerk waaruit we 
vijftig jaar geleden nog leerden wat goed en 
wat kwaad was. Vanavond kijkt hij toe naar 
de jongelui die Matrixx (at the Park) bezoe-
ken.

Matrixx (at the Park)
Weliswaar hoog uittorenend boven honderden 
plusminus 15-jarigen, voor wie de feestavond 
nog moet beginnen, maakt Petrus Canisius 
deze avond een wat desolate indruk. Heeft hij 
daarvoor al die moeite gedaan in 1500!
Eenmaal achter op het podium van dj Da 
Tweekaz en dj D-Block en S-te-fan beland, 
worden we blij bij het zien van de honderden 
enthousiaste, dansende jongelui in het Hun-
nerpark. Ook vanaf het vip-podium hebben 

De Dar
Het is maandagochtend. Om 6 uur gaat de 
wekker en om 7 uur gaan we op pad met me-
dewerkers van de Dar. Deze ochtend zijn er 

De IJskelder
Voorafgaand aan het bezoek aan de Matrixx 
zijn we ’s middags via het Valkhofmuseum 
terechtgekomen in de historische ijskelder, in 
de museumtuin onder de oude stadsmuur.
Als stadsgids ben ik al jaren actief in onder 
andere het Hunnerpark en heb ik als zodanig 
genoeg te vertellen over verdedigingstorens 
en stadsmuur. Dat er zich onder die oude 
stadsmuur een ijskelder bevindt, is ook voor 
ondergetekende een verrassing. Een ruimte 
onder de muur, waar vroeger ijs werd opge-
slagen, onder andere om voedsel te bewaren. 
Tijdens de Vierdaagsefeesten ingericht door 
een kunstenaar, Lin Gerritse, die daar zijn 
werk heeft uitgestald en dat ter plekke toe-
licht. In de zeventiende-eeuwse ijskelder pre-
senteert hij een levensgroot afgietsel van zijn 
eigen lichaam, gemaakt van organische ma-
terialen. Daarin verwerkt hij allerlei soorten 
eetbare paddenstoelen, waardoor in de loop 

van de tijd het verrassende proces van groei 
en verval te zien zijn.
Bij het verlaten van de ijskelder worden we 
getrakteerd op een ijskoude consumptie.

Tijdens de Vierdaagsefeesten van 2022 
mochten medewerkers van de media een 
kijkje nemen achter de schermen bij de di-
verse evenementen in de stad. Een initiatief 
van de gemeente Nijmegen. Ed Nieuwen-
huis maakte van die gelegenheid gebruik 
namens het blad Mariken.

we bij een heerlijk zonnetje een goed over-
zicht over de feestende en springende me-
nigte voor ons. Een hoopvol begin van deze 
zondagavond.

DE PERSREIS

Media op stap met de Dar, van links naar rechts: SBS6, Omroep Brabant en de Gelderlander

Petrus Canisius

Matrixx at the Park, backstage

Project in de IJskelder
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Intocht Vierdaagse

We kunnen terugblikken op een warme 
zomer, te droog weliswaar, maar vol 
met spetterende en vooral verbindende 
evenementen waar we als stad terecht 
trots op mogen zijn. Daar was dan op de 
eerste plaats de Vierdaagse, die door de 
veel te warme dinsdag een driedaagse 
werd, maar waarvan de deelnemers volop 
hebben genoten, mede door de strakke or-
ganisatie van dit grootste wandelgebeuren 
ter wereld. Trots ook op Joris Bouwmeister 
en zijn team, die de vuurproef na twee 
jaar corona moeiteloos hebben doorstaan 
en een zomerfeestprogramma hebben 
neergezet met voor elke feestganger volop 
keuze om de muziek te vinden naar hun 
smaak. Er was werkelijk voor iedereen een 
wervelende show te vinden. De feesten 
stonden dit jaar voor een groot deel in het 
teken van duurzaamheid. De invoering van 
de circulaire beker was hiervan wel het 
treffendste voorbeeld. Na hier en daar wat 
gemor had elke feestganger toch snel in de 
gaten hoe het systeem werkte en dus zag 
je allemaal mensen lopen met braaf hun 
bekertje in de hand voor de recycling. Naar 
schatting 20.000 kilo bekers zijn er weer in-
gezameld om gerecycled te worden. Trots 
op alle feestgangers dus en ook op de 
Dar, die hierdoor minder afval hoefde op te 
halen dan anders, maar er elke dag weer 
in is geslaagd om het overblijvende afval 
voordat het feestgedruis weer begon op te 
ruimen. Trots op alle bareigenaren en hun 

personeel, die alles in goede banen heb-
ben geleid en geduldig hebben uitgelegd 
waar de vijftig eurocent voor bedoeld zijn: 
Niet om hun zak te spekken, maar voor het 
verwerken van de afval. Zij hebben er voor 
gezorgd dat alle bekers zorgvuldig ingeza-
meld zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
ook trots zijn op alle verkopers van goed-
kope drank, niet omdat zij het verkopen - 
want ook de mensen met een kleine beurs 
moeten kunnen meegenieten van deze 
voor hen gratis feesten - maar wel graag 
meebetalen om deze feesten mogelijk te 
kunnen blijven maken. Trots tenslotte op 
de roze woensdag en later in de maand juli 
de Euro Games 2022. Meer dan tweedui-
zend sporters uit de hele wereld hebben 
deelgenomen. 

Nijmegen heeft zich weer een ware gast-
vrije stad getoond. Een warm bad voor 
diversiteit en voor de kleurrijke mensheid. 
Een stad waarin iedereen mag zijn wie ze 
zijn. Laten we dit koesteren, omarmen en 
bewaren. De gladiool en de regenboogvlag 
als symbolen. Optimistisch en hoopvol rich-
ting de herfst en 2023. De organisatie van 
alle voor Nijmegen zo belangrijke evene-
menten kan terugblikken met tevredenheid 
en zich na een welverdiende vakantie weer 
storten op de voorbereidingen voor de 
volgende versies. Toi, toi, toi.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

Trots op Nijmegen

Kamp Heumensoord
Later op deze maandagochtend staat een 
bezoek aan kamp Heumensoord op het 
program. Sinds 1962 is Heumensoord de 
thuisbasis voor de militairen die deelnemen 
aan de Vierdaagse. Het kamp kan 7000 mili-
tairen opvangen. Dit jaar is er sprake van 24 
nationaliteiten met in totaal 5776 personen. 
En voor al die mensen is er 30.000 vierkante 
meter aan tenten beschikbaar, met een tent 
waar gegeten wordt van alleen al 3000 vier-
kante meter. Er kunnen in deze tent dan ook 
2000 militairen tegelijk van voedsel worden 
voorzien. Verder heeft kamp Heumensoord 
zijn eigen gewondenverzorging, brandweer, 
beveiliging, perscentrum en omroep. Kortom, 
kamp Heumensoord is een stadje in de stad. 

Manna, Credible, Thibeau
Hulde aan de organisatie van deze Pers-reis, 
een reis langs interessante evenementen, 
waarbij ook ontvangst, een ontbijt en een 
lunch niet vergeten zijn. Een initiatief dat 
voor herhaling vatbaar is.

Tekst: Ed Nieuwenhuis 
Foto Petrus Canisius: Karina Ronde-Teunissen
Overige foto's: Ed Nieuwenhuis

75 Dar-medewerkers op de been, die veertig 
verschillende voertuigen bemannen. 

We lopen de Molenstraat in, toch de straat 
waar in andere jaren het vuil (plastic bekers) 
tot kniehoogte reikte. Nu opvallend weinig 
rommel in een straat met veel horeca. De 
reden: de invoering van de circulaire beker. 
De Dar is zeer tevreden met de resultaten na 
de invoering hiervan. Het leidde tot zichtbaar 
minder afval op de grond en een schonere 
stad. In totaal werd meer dan 20.000 kilo aan 
plastic bekers apart ingezameld. De apart 
ingezamelde bekers worden gerecycled tot 
nieuwe bekers. Het restafval wordt nage-
scheiden en gebruikt als grondstof voor nieu-
we producten. 

Eigen ziekenhuis in kamp Heumensoord
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Nieuws vanuit de Activiteitencommissie Benedenstad (ACB)

 Vrijwilligers barbecue

Buurttafel
Na een warme zomervakantie zijn we weer gestart 
met de Buurttafel op donderdag 18 augustus. We 
vinden het fijn dat we twee nieuwe collega’s mo-
gen verwelkomen in ons team. Ook Peter en Nelly 
kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen. En 
zeker niet te vergeten Herman, die al jarenlang een 
trouwe hulp en overal inzetbaar is bij de Buurttafel. 
De koks gaan voor u wekelijks een heerlijke maaltijd 
bereiden, zodat we samen met u van een gezellige 
avond kunnen genieten. Vanaf 17.30 uur wordt het 
eten opgediend. Wilt u mee-eten, belt u dan naar 
06 53 16 90 95. 
Tot ziens in het Oude Weeshuis, Herman, Peter, 
Henk, Agnes en Nelly. 

Tekst: Nelly

Repair Café Nijmegen-Centrum
Op vrijdag 1 juli 2022 was het weer zover. Het 
Repair Café Nijmegen Centrum werd om 11 uur 
geopend voor iedere belangstellende die kapotte 
spullen een tweede kans wil geven. Onder kapot-
te spullen verstaan wij huishoudelijke artikelen 
(strijkijzer, lamp, broodrooster en dergelijke) of een 
zoom in de broek, een kapotte rits of een schilderij-
lijstje dat los zit, kortom iedereen kan daar zelf een 
invulling aan geven. Kapotte spullen verdienen een 
tweede kans voordat ze gerecycled worden. 
De ochtend was gezellig druk. Onze technici 
(allemaal vrijwilligers) hadden hun handen vol om 
de kapotte spullen te repareren. Dat is helaas niet 
allemaal gelukt maar het merendeel van de aange-
boden spullen kon gerepareerd worden. Helaas liet 
de net aangeschafte nieuwe naaimachine van An 

het afweten. Ondanks verwoede pogingen die te 
repareren lukte dat niet waardoor het aangeboden 
naaiwerk moest wachten op het volgende Repair 
Café. Dat euvel zal bij het volgende Repair Café 
verholpen zijn zodat ook het aangeboden naaiwerk 
weer hersteld kan worden. Na de zomerstop in 
augustus staan onze technici vanaf 2 september 
a.s. weer klaar om de kapotte spullen te repareren. 
Noteer in uw agenda dat het Repair Café iedere 
eerste vrijdag van de maand geopend is vanaf 11.00 
uur (tot ongeveer 13.00-13.30 uur). Wij wachten op 
u want zonder kapotte spullen geen Repair Café. 
Het zou jammer zijn als door onvoldoende belang-
stelling deze activiteit moet sluiten. Locatie: ’t Oude 
Weeshuis aan de Papengas 8 te Nijmegen. 
Natuurlijk zijn ook wij altijd 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). 

Tekst Els Janssen

Vrijwilligers barbecue
Vrijdag 4 juli was er voor alle vrijwilligers van ACB 
een gezellige barbecue in de tuin van het Oude 
Weeshuis. Zonder de vrijwilligers kunnen de activi-
teiten geen doorgang vinden, een blijk van waarde-
ring is dan ook zeer op zijn plaats. 

Foto’s: Els Stouthamer

Stadstuin
Op 11 juni was het Nijmeegse Open-Tuinendag. Op 
verzoek van Paul Giesen zijn zowel de tuin van het 
Weeshuis als de tuin van het Gezondheidscentrum 
(en nog veel meer tuinen verspreid over heel Nij-
megen) te bewonderen geweest. Er waren erg veel 
bezoekers die dag die zich verwonderden over het 
feit dat ze niet wisten dat er midden in de stad zo’n 
oase van rust te vinden was… ervaring rijker! Ook 
is bij hoge uitzondering die dag de maquette van 
oud Nijmegen, gezien vanaf Lent, te bezichtigen 
geweest.  Primeur, want de officiële opening moet 
nog plaatsvinden. Er waren veel complimenten die 
de vrijwilligers verdienen die de tuin verzorgen. Ie-
der draagt een steentje bij vanuit de eigen ervaring 
met tuinonderhoud. Hierbij worden we bijgestaan 
en begeleid door onze tuinadviseur die met grote 
kennis van zaken meedenkt en meewerkt.

Als ik dit stukje schrijf zitten we middenin een hit-
tegolf en houden we, om zuinig te zijn met water, 
alleen de grond bij de appelboompjes vochtig. Die 
beloven dit jaar een goede oogst! Veel grote appels 
voor zulke kleine boompjes. Zijn we erg trots op. 
Ook zijn wat kleinere perkjes opnieuw ingericht met 
vaste planten, zomerbloeiers en varens. Nu vraag ik 
iedereen de regendans uit te voeren zodat de tuin 
de droge periode goed doorkomt. Zien we in de 
volgende Mariken of het geholpen heeft.

Tekst: Ineke van Cromvoirt

Soepie doen
Na de Vierdaagse en een korte vakantiestop zijn we 
16 augustus weer begonnen met Soepie doen in 
het Oude Weeshuis. Ik heb er veel zin in, en met mij 
Greet en Cor, om iedere dinsdag een lekkere verse 
soep te koken voor iedereen die daar zin in heeft. 
Je kan dus dinsdags binnen komen lopen om 12.00 
uur. Wij serveren dan de soep met een lekker stukje 
stokbrood. De soep kost 1 euro en we scheppen 
net zo lang totdat de pan leeg is. Dus kom gezellig 
soep eten en praat met je tafelgenoten!
Wij zien jullie dinsdag.

Tekst: Riny Roverts
  Repair Café 



27

Stichting Benedenstad Nijmegen be-
staat geheel uit vrijwilligers. Zij wil 
senioren die vaak niet meer in de gele-
genheid zijn zelfstandig een uitstapje 
te maken, iets extra’s bieden. Naast het 
organiseren van activiteiten in het wijk-
centrum en kleine uitstapjes heeft de 
stichting een nieuwe stadstuin en een 
maquettehuis gerealiseerd bij wijkcen-
trum ’t Oude Weeshuis aan de Papen-
gas in Nijmegen.

Ouderen samen actief

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Hortus Nijmegen

 Maris' huis

De groep senioren Ouderen samen Actief komt 
iedere woensdagochtend van 10 tot 12 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 zaken 
in het leven maken de deelnemers er met elkaar 
altijd een heel gezellige ochtend van. Daarbij komen 
natuurlijk ook de meer serieuze zaken aan bod. Laat 
dat maar aan onze senioren over. 

Ook uitjes met een culturele achtergrond worden 
door de deelnemers zeer op prijs gesteld. In juni 
hebben we kunnen genieten van een gezellig optre-
den van Benny van Boxtel en zijn muzikale vriend, 
Leo de Kraai. De prachtige tuin was een mooie 

plek voor dit gezellige optreden. Eind juni brachten 
we een bezoek aan het Maris huis in Heumen. We 
hebben genoten van de prachtige kunstwerken van 
wijlen Jac. Maris. De enthousiaste uitleg van Berna-
dette was erg interessant. Vlak voor de Vierdaagse 
week werden we verrast met een leuk optreden van 
de Weesgegroetjes. De bekende liedjes van vroeger 
zorgden voor een hoog meezinggehalte. 

Eind juni hebben we de Hortus Nijmegen bezocht. 
De tuin stond er prachtig bij, vol met kleur en geu-
rende bloemen. De rondleiding van Bas en de dui-
delijke uitleg,  was grandioos. De tijd vloog voorbij. 
Ook ons oudste lid, mevrouw Toos van de Veerdonk 
(99 jaar en zeer slecht ziend) heeft ervan genoten.

Na twee weekjes vakantie zijn we op 17 augustus 
weer begonnen met onze activiteiten. Deze ochtend 
stond in het teken van de kunst. Jolijn Ceelen van 
Club Goud heeft deze creatieve ochtend voor ons 
verzorgd. 24 augustus brachten we een bezoek aan 
de Imker, de Immenhof in Molenhoek, maar daar-
over meer in de volgende uitgave van Mariken.

Heeft u na het lezen van dit bericht zin om u aan te 
sluiten bij de groep Ouderen samen Actief? Voor 
inlichtingen kunt u terecht bij Els Stouthamer (tele-
foon 06 18 47 36 89). 

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

Tekst en foto’s Els Stouthamer

 Weesgegroetjes zomerafsluiting
 Optreden van Benny van Boxtel 
 en Leo de Kraai
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SEPT 2022advertenties

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.

Oproep voor inwoners 
van de Benedenstad
De Oral History Werkgroep van Numaga en het Regionaal 
Archief Nijmegen zijn op zoek naar mensen die in de 
Benedenstad wonen (of hier gewoond hebben) en over hun 
leven en ervaringen willen vertellen.

Interviews
Voor het project willen we bewoners van de Benedenstad 
interviewen. We willen weten hoe zij de veranderingen die er 
sinds de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden ervaren 
hebben. Door bewoners te interviewen voegen we ook hun 
verhaal toe aan de geschiedenis, die tot nu toe vooral gekleurd 
werd door het perspectief van de gemeente en haar ambtenaren. 
De interviews worden opgenomen in de (online) Verhalenbank 
van het Regionaal Archief Nijmegen en zullen in overleg 
plaatsvinden in de periode september-november.

Interesse?
Lijkt u dit wat en wilt u geïnterviewd worden? Of heeft u nog 
vragen? 
Neem dan contact op met de voorzitter van de 
Oral History Werkgroep van Numaga, Paul van der Flier via 
p1.van.der.flier@nijmegen.nl of (024) 329 23 07.

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+?
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  Nijmegen altijd!
Nijmeegse Vierdaagse als rivierlint door het landschap. 
Telkens een korte betovering en iedereen is weer voorbij. 
Wie kijkt er naar wie? 

Landschappen die langdurig betoveren 
miljoenen jaren reeds aanwezig 
door mensen gewijzigd. Veel blijft echter intact. 

De natuur overwint veel, maar is ook kwetsbaar. 
De essentie overheerst: de mens overheerst 
zet dingen naar diens hand. 

Steden en verbindingswegen, zijstraten en stegen 
Bruggen over rivieren; wegen naar de toekomst. 
De natuur groeit door, in zomerse tijden. 

Hoe groener hoe beter en belangrijker 
de laatste jaren; temperaturen te hoog 
en dus op zoek naar leefbare maatregelen 

Die tijd kondigt zich aan en bepaalt onze 
menselijke activiteiten en mogelijkheden. 
Het licht schijnt fel en bepaalt ons gedrag. 

Nijmegen zelf: hoog verheven daar gebeurt van alles. 
Nijmegen centrum: als magneet met een sterkte die velen aantrekt 
En de reiziger verbluft….. 

De Grote Markt als centrale plaats uit lang vervlogen tijden. 
Mensen komen er en handelen er van alles af. 
Producten wisselen van eigenaar. 

Schuimend bier, munten rollen en handjeklap alom
vele straten leiden naar het centrum, waar het stadse leven zich concentreert 
Daar is ie weer: de Blauwe Steen. De kern van de Nijmeegse ziel.

En dan komen de geschiedschrijvers. Zij tekenen alles op. 
Nijmegen wordt fysiek bepaald door haar historie. 
Dichtbij en veraf.

De mensen nestelen zich rond de Stephanustoren; 
weten zich geborgen door recht en waarheid 
Nijmegen bleek andermaal een onneembare vesting. 

Vele Naties dachten eeuwen terug hier hun lakens uit te delen. 
Tevergeefs. Nijmegen zoals zij nú is:
Fier, taai en dapper. Historie draai je niet terug.

Vandaag is de realiteit: het hier en het nu. 
De toekomst bekijken we altijd met aandacht en optimisme. 
Er is veel om voor te vechten en veel om voor te gaan. 

Langzaam breidt Nijmegen zich uit naar het noorden.
Mensen willen een woning en dat gaat zonder woorden
maar met veel extra stenen gepaard 

Het gaat deze maanden met tientallen woningen tegelijk. 
De vraag is groot en de grond soms schaars 
De natuur komt terug; de Spiegelwaal; in de hoofdrol 

Een plaats om te wandelen en te genieten 
huizen verdwenen en natuur die overheerst
Aan de overkant ga je heen als je Nijmegen van haar gouden kant wil 
zien. 

Altijd in combinatie met de rivier. 
Stad die golft op haar verleden 
gezond verbonden met Noord, Zuid, Oost en West. 

Stad in het middelpunt, daarna volgt de rest 
de zon die brandt en de hooggelegen windhaan die reflecteert, 
daaronder de klok die de uren dicteert. 

En zo blijven we doorgaan in deze lieve stad 
waar velen onderdak vinden voor een tijd. 
Ieder kan worden geholpen en ondersteund. 

Niet naar eigen believen; 
Er dient een toekomst te worden uitgestippeld en maatwerk verricht. 
Het lijkt eenvoudig; oude wonden geheeld. Meningen zijn soms verdeeld 

Bestuurders die overleggen, vaak op hoog niveau. 
Oplossingen die zijn gevonden en wel zo gauw als kan 
De kiezer lijkt ongedurig en tevens begripvol. 

De tijd heeft haar ‘tijd’ nodig en 
kan noch achteruit nog vooruit worden gedraaid. 
Het moet gaan zoals het loopt 

En dan de Vierdaagse waar ook veel ‘gelopen’ wordt. 
Alle windrichtingen op. Dit evenement bevestigt Nijmegen  
in haar hernieuwde rol: de sportieve stad al jarenlang. 

Als een rivierlint eindigen de wandelaars 
Op en rond de pleinen rondom en in de stad. 
De vrijdagmiddag is het meest bekend. Ieder richting finish via Anna-
straat 

Ieder naar die felbegeerde beloning. 
De genoemde centrum-magneet is nu haast letterlijk aanwezig 
ieder wil daar wezen. De Wedren! De eindsprint door velen gehaald.

Erna dat grote feest in het centrum en langs de rivier 
De plaatsen waar Nijmegen weer zichzelf is en de damp weer optrekt 
nadien. 
De laatste gast die weer vertrokken en verbonden is met Nijmegen  

Gepakt met persoonlijke en gezamenlijke herinneringen en altijd weer:
Beloftevol: ‘tot een volgende keer!..’

Vincent Beijk   Foto’s: collectie auteur



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 

TAI CHI CENTRUM NIJMEGEN

Beginnerscursus Taijiquan start maandag 12 september 19.15 uur 
in Basisschool Petrus Canisius St. Stevenskerkhof 37-38 Nijmegen.

Cursus Qigong start zaterdag 17 september 11.30 uur 
in de Ark van Oost, Cipresstraat 154 Nijmegen.

Info: www.taichicentrumnijmegen.nl
Telefoon: (024) 323 23 18

Aanmelden: info@taichicentrumnijmegen.nl 

 
 

‘EEN KRACHTIGE WAKE-UP CALL’

17 oktober: documentaire Milked in LUX 

In Milked (2021) neemt een jonge activist het 
op tegen de zuivelindustrie van Nieuw-Zeeland, 
de machtigste industrie van het land. In deze 
veelbesproken documentaire – met bijdragen 
van onder andere Jane Goodall en de regisseur 
van Cowspiracy – wordt de duurzaamheidscrisis 
belicht (ook in Nederland zeer actueel), evenals 
de gevaarlijke ontkenning van de dreigende 
landbouwontwrichting. 

Milked is maandag 17 oktober eenmalig te 
zien in LUX. Na afloop volgt een discussie met 
meerdere perspectieven op de zuivelcrisis. 

Organisatie door Animal Save Nederland en 
Partij voor de Dieren Nijmegen. Informatie: lux-
nijmegen.nl (kaartverkoop start half september).
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KUNST IN HET KRUISPUNT

Tienerdromen
We zaten wat te dromen,                                                                                                                                          
we hadden niets te doen,                                                                                                                                         
het klimmen in de bomen                                                                                                                                       
Was niet meer als toen.

De knikkers die vervaagden,                                                                                                                                      
de rietsigaren waren op.                                                                                                                                             

De kikkervisjes waren kikkers nu                                                                                                                               
de vliegers hingen in de torennok.

Natte voeten van de beken                                                                                                                                       
was verleden tijd opeens                                                                                                                                           

    de bouw was al een huizenblok                                                                                                                                  
en flessen pikken nu vergeefs.

De kinderjaren waren weg,                                                                                                                                        
de postzegels allang verruild,                                                                                                                                     
nu kun je toch weer lachen                                                                                                                                      

waar je als kind nog hebt gehuild.

Dus we zaten wat te dromen                                                                                                                                      
om iets anders te gaan doen                                                                                                                                       
en voor wij tieners wisten wát                                                                                                                                

kwam toch de allereerste zoen.

Uit de bundel: Jeugdsentiment: gedichten, 
gedachten (3).

Straatdichter Ton

Tot aan de zomervakantie heb ik kleine 
stukjes geschreven bij schilderijen en tekenin-
gen van (ex)dak- en thuislozen uit Nijmegen. 
Vanaf deze uitgave van de Mariken gaan we 
het anders doen: ik neem een gedicht van 
onze straatdichter Ton als uitgangspunt, 
en schrijf daar iets bij. Gewoon, mijn eigen 
associaties, waar u van mag vinden wat u 

wil. Het heeft geen pretenties. Ik wil alleen 
aandacht geven aan wat Ton te vertellen 
heeft, en benoemen wat dat in mij oproept.                                                            
Wat ik hier lees is een mooie verwoording van 
een overgangsfase in ieders leven: van kind 
naar tiener. Deftig gesproken heet dat een 
‘rite de passage’: een overgangsritueel. Ik vind 
het mooi; het past een beetje bij deze, wat 
landerige, tijd van het jaar. Hoogzomer achter 
de rug, het leven begint straks weer in volle 
vaart maar je mag je nog even vervelen. En 
verder doet het me ook denken aan mijzelf, 
toen ik een jaar of 12, 13 was, en aan mijn 
kinderen, die schijnbaar ‘opeens’ het kind-
zijn van zich afgooiden en een nieuwe fase 
ingingen. Inmiddels zijn ze volwassen, maar 
het gevoel herkennen we, denk ik, allemaal. 
Een kind speelt intens, gaat er in op, en of het 
zinvol is of niet zal hem een zorg zijn. Meis-
jes zijn nog sexe-neutraal. Maar op een dag 
begint het dromen: geen angstdromen maar 
zoete dromen, verwarrende dromen, van een 
wereld die aan je voeten ligt maar waar je zo 
weinig vat op lijkt te hebben. En dan, opeens: 
de eerste zoen.
Hans Garritsen, vrijwilliger het Kruispunt

Ton



FOTO’S: GERIE SANDMANN

DRIE DAGEN WANDELEN...
ZEVEN DAGEN FEEST


