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De Wijkkrant
bestaat 50 jaar en
dat gaan we vieren
met de hele wijk!
DIT WEEKEND
ZONDAG 2 OKTOBER
JUBILEUMFEEST WIJKKRANT
Van 13.00 tot 18.00 uur.
Vrij entree. Canisius College,
Berg en Dalseweg 207
Alleen cash betaling
Fiets/auto: ingang Ubbergseveldweg
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Van de
redactie
Bij de voorpagina:
Tussen het allereerste en het huidige logo
van de Wijkkrant zie je de oproep voor ons
jubileumfeest op zondagmiddag 2 oktober
voor alle mensen uit Oost. We bedanken de
middelbare school het Canisius College aan
de Berg en Dalseweg 207 voor de prachtige
ruimte die we mogen gebruiken.
Wat is er allemaal te beleven? Meer dan 30
buurtbewoners verkopen tweedehands- of

zelfgemaakte spullen; van kleurrijke kerstballen en mooie lampen tot weefkunst uit
Guatemala. Zangers, dansers en andere artiesten uit de wijk betreden het open podium. Er zijn diverse workshops, onder andere tango en sieraden maken. Voor
kinderen zijn er diverse spellen en schminken. Daarnaast is er ruimte voor een hapje
en een drankje uiteraard. Tot besluit hebben
we om 17.00 uur Olav & the Blues Cruise die
de middag spetterend zullen afsluiten.
Alleen Cash Let op: voor spontane aankopen
of een drankje geldt: alleen cash betaling.
Auto’s en fietsen parkeren bij de ingang van
de Ubbergseveldweg.

In dit BEWAARNUMMER o.a.:
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De mieterse 1972-fotowedstrijd!

Een fraai gedicht als Wijkkranteerbetoon door een Oostgenoot.
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Oud-oprichters van de Wijkkrant
Frans Stuart en John Jacobs

Een groot interview met dé Corry
van de befaamde Snackbar Corry!

30

Naast onze vaste columnisten
schrijven ook veel wijkbewoners
over ‘Mijn 1972’.

Voor deze speciale Jubileumeditie zijn alle fotootjes van redactieleden en fotografen uit 1972!

Lapskous en knäckerbrood
In 1972 ging ons gezin voor het
eerst naar het buitenland op vakantie. En dan niet voorzichtig net
over de grens, naar de Harz of Luxemburg, nee, we reden gelijk naar Noorwegen. Een jongere broer van mijn vader had
daar namelijk zijn geliefde gevonden waarmee hij ging trouwen. Met de hele familie
verzamelden we ons op het dek van de veerboot die vertrok uit het Deense Hirtshals. Als
7-jarige beleef je een vakantie anders dan als

volwassene. Later ben ik er nog
geregeld geweest om onder de indruk te raken van fjorden en fjells,
van eilanden en elanden, maar daar
had ik in 1972 allemaal nog geen oog
voor. Ik herinner me vooral dat er knäckerbrood was - dat kenden we nog niet - dat we
een eenzame berghut in de mist betrokken
waar we lapskous aten, dat het veel regende,
dat de wc buiten het huis was, dat we in
bootjes naar een eilandje voor de kust voeren om te picknicken met al mijn neven en

nichten. Maar het ruige landschap en de
fraaie stafkirken gingen helemaal aan mij
voorbij. “Kijk nou naar buiten” zeiden mijn
ouders vaak geïrriteerd naar de afdeling achterbank van onze knalrode Toyata 1000. “Dit
zie je in Nederland écht niet.” Maar wij,
mijn kleine zusje en ik, lazen liever de Donald Duck. Ook waardevolle kost voor je algemene ontwikkeling.
Kor Goutbeek

Onschuldig kattenkwaad
Ik ben 58 jaar geleden geboren in de Palestrinastraat. Met mijn
ouders, oudere zus en jongere broer hebben wij daar een fantastische tijd gehad. We speelden de hele dag buiten met vriendinnen en haalden onschuldig kattenkwaad uit. Wij voetbalden
buiten en gebruikten dan een schuurdeur als goal. Daar waren
de mensen die er naast woonden niet heel blij mee, want iedere
keer hoorden ze de knal van de bal. Er zijn heel wat ballen kapotgesneden! Zwemmen deden we in zwembad Oost, zingen in
de Christus Koning school, aan de overkant van de kerk. De
speeltuin was de Leemkuil, we gingen de Vierdaagse kijken en
zo kan ik nog veel meer opnoemen. Ik ben altijd bevriend geweest met Marie-José, zij woonde vijf huizen verder. Samen
naar koor, school, kabouters, buiten spelen. Vorig jaar is ze
overleden, we waren 57 jaar vrienden.
Monique Roelofs

Naar de paardjes
Sinds 1969 woon ik op de Valkenburgseweg, vanaf begin jaren
zeventig gingen we in het weekend vaste prik met de kinderen
naar ‘de paardjes’ in de wei op de hoek van de Bosweg-Groesbeekseweg. Het waren toen een aantal pony's, we voerden ze
met gras wat we daar plukten, maar mensen kwamen ook gemaaid gras brengen herinner ik me. En wij waren lang niet de enigen die daar kwamen, zoals te zien is op de foto.
Stefke de Kort - van Kerkhoff
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Foto: sleetjerijden op de Palestrinastraat (foto via Géke van den Broek.
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Mieterse fotoquiz 1972
Kor
Goutbeek

Deze quiz is best pittig. Daarom is er een ontsnappingsroute: ook originele
antwoorden worden gewaardeerd! De prijs voor de goede inzenders is de
steengoede jubileumglossy van 10 jaar geleden en voor de allerallerbeste
inzending daarnaast nog een flinke fles Port van Cave du Portugal! Oplossingen binnen twee weken sturen naar redactie@nijmegen-oost.nl
1. Luchtfoto Sint Anna 1972: wat zijn de meest opvallende verschillen met
de huidige situatie?
(foto KNBLO, gemaakt door Politie luchtvaartdienst, auteursrecht CCO)
2. Sweelinckstraat 1972: een typisch jaren ’70 straatbeeld: benoem zoveel
mogelijk automodellen die je ziet
3. Oostelijk verzet 1972: waartegen wordt hier actie gevoerd? (foto Gelderlander Pers, in de Wijkkrant afgedrukt)
4. Tooropstraat 1972: welke supermarkt zat hier toen?

1
Foto: Ron Moes
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Coppes Hoorzorg Groesbeek 10 jaar!

H

et is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat Coppes Hoorzorg haar
deuren opende in het centrum
van Groesbeek.

meetapparatuur mag Coppes Hoorzorg zich
met trots de grootste zelfstandige audicien
uit de regio noemen.

Het belangrijkste voor de slechthorende is
natuurlijk de spraakverstaanbaarheid,
met name in rumoerige situaties is dit
vaak een uitdaging. Door de komst
van steeds geavanceerdere lawaaionderdrukkers en richtingmicrofoons worden spraaksignalen uit
achtergrondrumoer gefilterd. Coppes Hoorzorg biedt u de mogelijkheid tot het geheel vrijblijvend uitproberen van de nieuwste, oplaadbare
hoortoestellen en innovaties op het gebied van horen.

“Vanuit de Dorpsstraat zijn zij inmiddels vijf jaar gevestigd aan de Bellevue nr. 2 tegenover boekhandel
Bruna. Vele cliënten zijn in de afgelopen jaren succesvol voorzien
van hoortoestellen en gehoorbescherming. Wat maakt dat Coppes
Hoorzorg een begrip is geworden
in de regio en bekend staat bij Audiologische Centra en KNO-artsen.”
Vanaf de start in 2012 heeft Coppes Hoorzorg voornamelijk cliënten mogen ontvangen uit Groesbeek en nabije omgeving.
Dankzij specialisatie in de best mogelijke
technieken uit de hoorzorg en uitstekende
persoonlijke service en aandacht heeft de
klantenkring zich verder uitgebreid naar de
gehele gemeente Berg en Dal, Nijmegen,
Malden, Gennep en Boxmeer. Door twee volledig ingerichte aanpaskamers voorzien van
audiocabine’s en de nieuwste specialistische

laadbaar zijn. De nieuwste in-het-oor hoortoestellen worden zelfs gemaakt van titanium en zijn nagenoeg onzichtbaar in de
gehoorgang.

De afgelopen 10 jaar zijn de ontwikkelingen
in een stroomversnelling geraakt. De nieuwste generatie hoortoestellen beschikken
over bluetooth, wat er voor zorgt dat het
hoortoestel verbonden kan worden met mobiele telefoon of TV. Hoortoestelbatterijen
zijn daarnaast naar de achtergrond aan het
verdwijnen door de komst van accu’s in
hoortoestellen waardoor deze volledig op-

Maak eens een afspraak bij Coppes Hoorzorg voor een vrijblijvende hoortest of advies op maat. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons
opnemen via het telefoonnummer: 0248445599. U bent van harte welkom aan de
Bellevue 2 te Groesbeek. Parkeren voor de
deur of in de parkeergarage is gratis.

Simone
Kiekebosch

J

Redactieleden
van het eerste uur

ohn Jacobs. Hij was betrokken bij de
oprichting van de Wijkkrant in 1972.
Inmiddels 74 jaar en nog steeds woonachtig in Nijmegen-Oost. John haalt
voor ons wat herinneringen op.

met elkaar samenwerkten. Gelukkig is hierdoor het kerkhof uiteindelijk behouden.
Woonerven ontstonden ook in deze tijd. De
straat is er voor spel en ontmoeting, dat
was het motto.

“Als Wijkopbouwconsulent Nijmegen-Oost
vanuit de Raad voor maatschappelijke opbouw hielp ik buurtbewoners met onderwerpen op het gebied van wonen en leven.
Ik sloot daarbij aan bij de wensen van bewonersgroepen en de door hen ervaren problemen. In de zeventiger jaren waren er veel
buurtgroepen actief. Er zijn ook veel resultaten behaald in die tijd. Bijvoorbeeld de
buurtgroep in de Van der Havestraat. Buurtbewoners, waaronder krakers en studenten,
misten een ontmoetingsplek voor met
name de jeugd. Uiteindelijk ontstond daar,
na veel overleg met de gemeente, de huidige
Daalsehof.

Leefstraten en speelstraten. De auto is te
gast. Als het aan de gemeente had gelegen,
hadden we na een reconstructie nog steeds
rechte wegen met een stoep aan beide kanten gehad.
En een actiegroep heeft er in 1972 voor gezorgd dat de oude bomen aan de Groesbeekseweg niet werden gekapt wat toen
voor een goede bereikbaarheid naar de Binnenstad het plan was.
Je moet wel bedenken dat inspraak nog niet
normaal was in die tijd.”

In de 70’er jaren was het kerkhof aan de
Daalseweg verwaarloosd en dreigde ontruimd te worden. Bewoners wilden dit kerkhof behouden. Het kerkhofbestuur stelde
gereedschap en containers beschikbaar en
buurtbewoners en verkenners van Tarcisius
gingen iedere zaterdag aan de slag. Dit was
een mooi voorbeeld waarbij jong en oud

Foto :Mohanad Ataya

Vertel eens iets over de toenmalige redactie
van de Wijkkrant?
“Vanuit mijn werk als opbouwwerker raakte
ik betrokken bij de vorming van de redactie.
Bewoners, zoals Nico Vlaar, Mieke Willems
en Frans Stuart (zie inzet) wilden wat ondernemen. Met hen samen heb ik de Wijkkrant geïnitieerd. Ik ben zes jaar bij de redactie betrokken geweest .
De redactie vergaderde twee keer in de
maand van 20.00 tot 22.00 uur met koffie en

thee bij redactieleden thuis. Er werd vriendschappelijk maar serieus samengewerkt. Ik
zorgde er in het begin voor dat er een
agenda werd gemaakt. En om de beurt zaten
redactieleden de vergadering voor, zodat iedereen hier bedreven in werd. Ik was dan
ook trots dat de redactie na verloop van tijd
volledig op eigen benen kon staan. Ik herinner me niet dat we subsidie kregen. We
hadden adverteerders als De Laak, Geerlings
en de drogist - waar nu de Bruna zit.
Een keer in de maand was er ook een wijkavond in een ruimte achter de Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg, waarbij alle
groepen in Nijmegen-Oost konden komen.
De Gelderlander zat daar ook altijd bij en
deed verslag.
Wat me opvalt is, dat de Wijkkrant vroeger
veel buurtinformatie van actieve groeperingen belichtte. De hele krant was meer gericht op verslag van acties in buurten en wijken. Tegenwoordig zie ik veel meer
persoonlijke verhalen staan en verhalen over
kleine ondernemers.”
Woon je nog steeds graag in Nijmegen-Oost?
“Zeker. Ik vind het een levendige wijk. Nijmegen-Oost heeft een goede ziel.”

Ook Frans Stuart was één van de grondleggers
Eric Hendriks schreef dit tien jaar geleden, naar aanleiding van ons 40-jarig jubileum. Frans
was ongetwijfeld het meest loyale redactielid uit onze geschiedenis. Hij overleed in 2001.
Frans Stuart werkte tussen 1972 en 2001, ruim 29 jaar lang, voor de Wijkkrant en
was één van de grondleggers. Een man met een groot hart, en dan speciaal voor
Nijmegen-Oost. Frans was een kritisch redacteur, maar schreef met groot gemak
pagina’s vol: met twee vingers op een type- machine, uit de jaren vijftig. Maar als
het om Nijmegen-Oost ging kon je Frans niets wijsmaken. Hij wist alles als eerste.
Hij vond het ook geweldig om met de redactie avondenlang te discussiëren over
waar we die maand over zouden schrijven en tijdens de eindredactie vooral over
wat er niet in het blad zou komen. Frans kon je artikel zomaar afkeuren, terwijl
je zelf het gevoel had er enorm je best voor gedaan te hebben. Op de soms hectische redactievergaderingen thuis bij eindredacteur Jeanet de Groote bracht hij
zijn uitgetypte stukjes mee, de computer vond ie maar niks. Hij presteerde het altijd weer om met een rode pen te corrigeren, dat
bracht voor de redactieleden vaak schooltrauma’s
naar boven. Hij coördineerde ook de bezorging van
de krant door de buurtjongens en -meisjes en ging
trouw één keer per jaar met ze bowlen.
Frans was ook de man die af en toe zijn trui binnenste buiten aanhad. En de man met een markante
stem waardoor je hem niet kón missen. Die je door
de wijk zag lopen met zijn handen op zijn rug, altijd
speurend naar een nieuw verhaal voor de krant.
Foto door Gerard Verschooten
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Oost 1972 gevat in 6 foto’s
Kor
Goutbeek

Achtertuinen Groesbeeksedwarsweg - Bachstraat. De gemeente komt in 1972 met een krotopruimingsplan en daar is dit een foto uit. Het plaatje ziet er misschien best nostalgisch en gemoedelijk
uit, maar het is er ook armoedig en vervuild. Aan dit deel van de Bachstraat verrijst hierna nieuwbouw.

De Leemkuil is in 1972 zwaar verwaarloosd,
veel toestellen waren verroest en gammel. Een
werkgroep van de Wijkkrant bekommerde zich
er om en knapte samen met buurtbewoners en
de gemeente de speeltuin op. Entree: 10 cent.

Tussen 2016 en 2018 is het weer drastisch gerenoveerd, nu worden er onder andere Romeinse
wachttorens toegevoegd. Entree: 5,10 euro.
In 1972 wordt de kerncentrale in Dodewaard,
die dan drie jaar open is, maandenlang stilgezet. Er wordt gecontroleerd op fouten in de
constructie na veelvuldige reparaties, aangekaart door actiegroepen. Vanuit Nijmegen met name vanuit Oost, waar relatief veel studenten wonen - zullen het komende decennium
tientallen acties en blokkades van Dodewaard
volgen onder de leus “Dodewaard is geen dode

Estel in aanbouw. Het nieuwe staalconcern, een fusie van Hoogovens en Hoesch, telt 60.000 werknemers. Het kiest Nijmegen voor zijn hoofdkantoor omdat dit halverwege de twee grote fabrieken
in IJmuiden en Duisburg ligt. Het hoofdkantoor doet maar vijf jaar dienst, totdat het verlies oploopt
naar 10 miljard gulden en het bedrijf uit elkaar valt. De wijkkrant bericht in 1972 uitgebreid over
het verzet van de buurt tegen de komst van het gebouw. Er is onder andere grote bezorgdheid over
het verloren gaan van speelterrein. Als tegemoetkoming aan de buurt staat het gebouw op palen,
waardoor mensen in de Barbarossastraat hun uitzicht op de Ooijpolder niet helemaal kwijt
zijn. Nu zitten er luxe appartementen in, variërend van 50 tot 520 vierkante meter vloer6
oppervlak.

waard”. In 1980 zullen zelfs 15.000 mensen de
centrale blokkeren, met 130 gewonden tot gevolg. In 1997 wordt Dodewaard, wat eigenlijk
een proefcentrale was, gesloten.

Ook in 1972 hadden we extreem weer: in maart een
ongekende hittegolf, in juni een koudegolf, in juli
weer een hittegolf, in augustus een windhoos en in november een van de zwaarste stormen
die ons land gekend heeft. Bij die

Kor
Goutbeek

Foto: Ron Moes

In 1972 wordt de nieuwe sporthal in gebruik genomen. De Wijkkrant schrijft een wedstrijd
uit om een naam te vinden voor de nieuwe accommodatie. Het wordt ‘de Ark’, herinnerend
aan een groot houten chalet dat recent was afgebrand. Het stond naast de huidige Coop en
deed tussen 1936 en 1971 dienst als clubgebouw voor de Jonge Wacht, een soort Rooms-Katholieke scouting.

Grote impact
Dedemsvaart 1972. Ik ben negen
jaar oud en in ons twee-onder-eenkap-huis wordt de verjaardag van
mijn vader gevierd. Op deze zondag
zijn alle negen broers en de enige zus aanwezig, met aanhang. Mannen aan de ene
kant van de kamer, vrouwen aan de andere
kant. De kamer staat blauw van de rook en
iedereen schreeuwt in onvervalst dialect
door elkaar heen. Vooral bij de mannen gaat
het erop. Politieke discussies, waarbij oom
Jan meestal het mikpunt is. Hij is actief
PvdA’er en steekt dit niet onder stoelen of
banken. De dames drinken sherry, de mannen bier. Ik moet af en toe rond met een
bord kaasblokjes met een zilveruitje en stukjes gedroogde worst.
Ik krijg van mijn moeder geld om sigaretten
te halen aan de Julianastraat. Daar staat bij
de tabakswinkel Stoffels, een sigarettenautomaat. “Pall Mall met filter.” Ik repeteer het
huppelend onderweg zodat ik het niet vergeet. Er zitten twee van dat soort zinnetjes
in mijn hoofd. “Mag ik een half gesneden wit
alstublieft” is het andere.

najaarsstorm breekt de 15 meter hoge spits af van de
Christus Koningtoren. Hij wordt herplaatst, maar in
1990 breekt hij opnieuw af bij een storm. Pas in
2005 komt er een nieuwe spits op de toren, gemaakt
door leerlingen van het ROC.

Ik ben altijd te porren voor het sigarettenklusje, want ik mag het
wisselgeld houden. Dat zit bij de
verpakking in het plasticje dat om
de sigaretten heen zit. Ik gooi het geld
in de automaat en haal het dubbeltje wisselgeld uit het pakje. Naast de sigarettenautomaat staat de kauwgomballen automaat. Daar gaat het mij om.
Voor snoep doe ik alles. Ik krijg weinig
snoep of fruit van mijn ouders. Ik ga een
keer in de week naar mijn buurjongetje
Henry Bouwman, want daar kijken we Laurel en Hardy en krijgen we een heerlijk bakje
met stukjes voorgesneden fruit. In plaats
van die stomme appels die ik van mijn moeder moet eten. Iedere vrijdag kijken we op
de bank naar ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer’ en krijg ik een
Milky Way. Daar doe ik een half uur over.
Soms krijg ik chips. Ik denk erover om vriendinnen te worden met Jose Knuver, haar vader werkt bij de chipsfabriek en die krijgt
aan het eind van de week altijd een berg
chips zakken mee naar huis.

Mijn wekelijkse zakgeld gaat volledig op
aan een zak drop die ik iedere week haal op
de woensdagmarkt. “Mag ik voor een gulden
drop”, altijd samen met mijn beste vriendin
Diana Viskaal.
Maar terwijl ik het dubbeltje in de automaat
gooi, zie ik op de grond een zilverpapiertje
liggen. He, dat is interessant, misschien kan
ik daar nog een dubbeltje mee vouwen. Ik
frommel het papiertje tot een dubbeltje en
duw het in het gleufje. Als ik de draaiknop
naar rechts wil draaien, hoor ik opeens de
stem van Henk Scholten. Hij zit drie klassen
hoger op school en stiekem ben ik een
beetje verliefd op hem. Hij zegt zeer bestraffend: “Dat mag je niet doen hoor, dan
ben je een dief.”
Ik ga zwaar door de grond, voel me betrapt
en heel schuldig. Verschrikkelijk.
Henk Scholten zal nooit weten dat deze opmerking mijn leven heeft veranderd. Ik heb
nooit meer de neiging gehad om ook maar
iets te stelen.
Simone Kiekebosch
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Saar aan Huis maakt langer thuis blijven wonen mogelijk

O

uderen willen graag zo lang
mogelijk in hun eigen huis
blijven wonen. Vaak is daar
wat extra ondersteuning
voor nodig. Saar aan Huis is een landelijke
organisatie voor aanvullende mantelzorg.
Anita Rossen, woonachtig in Overasselt, is
4,5 jaar actief als vestigingsmanager in
deze regio.
Ze werft en selecteert de mantelzorgondersteuners, de “Saars” en “Brammen” en
zoekt op basis van interesses en levensstijl een goede match met de cliënt. Een
goede maaltijd bereiden, een praatje maken, een potje scrabble, een wandeling,
kleine huishoudelijke klusjes, begeleiden
naar afspraken, het zijn allemaal taken van
een “Saar” of “Bram”. Zij zijn betrouwbaar,
hebben ruime levenservaring en (mantel)zorgervaring en betekenen graag iets
voor een ander.
De maatwerkondersteuning van Saar aan
Huis is mogelijk van 2 uur in de week tot 24
uur per dag.
“Mantelzorgers zijn erg opgelucht als we
vertellen dat hun taken op vaste momenten

door een vaste Saar/Bram overgenomen
kunnen worden. Kinderen combineren de
mantelzorg vaak met een gezin en werk en
dan kun je zomaar tegen je eigen grenzen
aanlopen. Als je voor je partner zorgt kan
dat veel van je vergen. Tijdens aanwezigheid van de Saar/Bram heb je tijd voor je-

zelf en kun je
de batterij
weer even
opladen.”
Saar aan
Huis
biedt ook
gezelschap
en ondersteuning aan mensen
die chronisch ziek zijn,
bij een revalidatietraject of in gezinssituaties. Ook bewoners van zorginstellingen
kunnen een beroep doen op Saar aan Huis.
De dienstverlening van Saar aan Huis kan
particulier bekostigd worden of vanuit een
Persoonsgebonden Budget (PGB). Saar aan
Huis werkt samen met een groot aantal
zorgverzekeraars waardoor vergoeding uit
de aanvullende zorgverzekering mogelijk
kan zijn.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.saaraanhuis.nl of neem contact op
met Anita Rossen tel.: 024-2001377 of via
anita.rossen@saaraanhuis.nl.

Marjon
Spoorenberg

Collega-jubilaris
station Heyendaal

S

tation Heyendaal is het enige treinstation in
Nijmegen-Oost en werd 50 jaar geleden, op 28 mei 1972,
geopend. Van dit station maken dagelijks heel veel studenten gebruik, studenten van ROC, HAN en Universiteit.

Het station wordt ook veel gebruikt door medewerkers en bezoekers van het Radboudumc. De hoofdingang ligt aan de Verlengde
Groenestaat en de achteringang aan de Professor Bellefroidstraat
waar ook een busstation is. Om de doorstroom in goede banen te
leiden is er een paar jaar geleden een extra trap gekomen.

Maaslijntje
Het station ligt in de spoorkuil aan de Maaslijn die loopt van Nijmegen naar Venlo. Deze verbinding wordt daarom ook wel het
Maaslijntje genoemd. Het station was jarenlang een ramp voor
mensen die niet goed ter been waren, want zij konden niet op de

schoenen omwisselen in het fietsenhok
In 1972 was ik een meisje van 13. Meisjes
van 13, daar bestaat een liedje over van
Paul van Vliet. Je weet nog niet wie je bent
en je bent niet zoals je zou willen zijn. Je was
veel bezig met ‘hoe zie ik er uit’. Zo wilde ik
graag lang blond haar met een pony tot net
boven de ogen, maar met mijn krullen werd
het slechts schouderlang en de pony werd
een krullerige rand bij mijn voorhoofd. Wel
had ik een hemelsblauwe ‘soulbroek’, erg in
toen. Net als jeans, merken uit die tijd waren
Lois, Lee, Wrangler, Levi’s en dan met hoge
schoenen van het merk Kickers, enorm hip!
Ook canvas schoenen waren hip, maar die
mochten we van thuis niet dragen naar
school. Geen nood echter, mijn zusje en ik
wisselden onze nette schoenen in het fietsenhok om. Een paar keer per week kwam er

perrons komen. Uiteindelijk zijn er zo’n tien jaar geleden twee liften aangebracht, zodat deze reizigers via de loopbrug toch op de
perrons kunnen komen.
Mijn eerste herinnering aan dit station dateert van mei 1973. Ik zat
in de 5e klas van de HAVO in Stevensbeek en wij gingen in het kader van een aardrijkskunde-excursie met de klas naar een fototentoonstelling bij de Universiteit. Heel vaag staat me bij dat die tentoonstelling over ontwikkelingslanden ging, maar meer weet ik er
niet van. Wel dat we met een aantal klasgenoten in Boxmeer in de
trein stapten en de grootste lol hadden. In de jaren 80 ging ik dit
station vaker gebruiken. Ik woonde pas in Groenewoud en als ik naar
mijn familie in Oploo wilde, maakte ik gebruik van het Maaslijntje.
Van mij had ze mogen blijven
Toen ik kinderen kreeg, kwam mijn moeder ook vaak op bezoek. Ik
ging haar dan ophalen met de wandelwagen en maakte gebruik van
het looppaadje bij de studentenflats om zo de Heyendaalseweg over
te kunnen steken. Halverwege dit paadje was toen nog een sluisje
waar alleen voetgangers doorheen konden om zo fietsers te weren.
Maar je kon er dus ook niet met een wandelwagen door. Ik bleef dus
achter dit poortje staan wachten tot mijn moeder de Heyendaalseweg overgestoken was.
Het was echter ook een ramp als ik met mijn kinderen naar mijn familie wilde. Je kwam met de wandelwagen niet op het perron. Mijn
man en ik tilden dan samen de wandelwagen de trappen af om zo
uitgeput de trein in te stappen. Later zijn er liften gekomen, maar
voor ons was dit duidelijk te laat.
Ik bewaar echter heel mooie herinneringen aan de mevrouw die de
kaartjes verkocht in de stationskiosk. Zij was altijd zeer behulpzaam
en vriendelijk. Zij moest plaats maken voor de kaartautomaten, maar
van mij had ze mogen blijven.

een bakker bij de school
staan in de pauze, die verkocht heerlijke hanenkammen, een soort broodje met rozijnen. Mijn kamer was in de kleuren paars
en lichtgroen geverfd, met boven mijn bed
een visnet met lampjes erin. Thuis was ik
graag bezig met het maken van macramé
raamhangers en we haakten wat af! Sjaals,
topjes, truitjes. Zomaar wat herinneringen…
Wilmy Smeets
Jozef en Maria in Oost
Het jaar 1972 was voor mij als 21-jarige jongeling een jaar met grote veranderingen.
Mijn dienstplicht bij de parate hap kon ik in
september van dat jaar vervroegd afronden
om de studie aan de sportacademie te kun-

nen starten. Een verhuizing volgde van legerplaats Oirschot naar een kamertje in mijn
nieuwe studiestad. Tegelijk drong mijn toenmalige liefde sterk aan op verbinden en aangezien samenwonen toentertijd in ons katholiek Weertse thuismilieu volledig uit den
boze was, zijn we dat boterbriefje gaan halen. Maar dan moest ik eerst woonruimte
vinden voor ons tweeën. Ook dat lukte en
op 15 december 1972 stapten wij in het huwelijksbootje. Of beter gezegd fiets, want
toen wij voorafgaand aan de kerkelijke inzegening bij de pastoor afspraken gingen
maken, en hij ons bij het vallen van de avond
aan zag komen fietsen, allebei met lange
donkere haren, meende hij in een visioen Jozef en Maria te zien.
Peter Gubbels
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Jouw oproep ook op deze pagina? Log in en plaats
zelf gratis! Prikbordadvertenties
Kopje thee en
meditatie. Zie
www.citiesoflight.org
Dé plek waar je alles vindt in en over Nijmegen-Oost
--------------------De Stichting
Heb je nog oud DOKA - fotopa- Luxe houten 6 cm brede jaloezieën Remote School Papua is op zoek
pier of zwart-wit-negatieven van /blinds, gebroken wit.h x b = 230 naar
een
vrijwillige
Nijmegen-Oost op zolder en weet x 160 cm. Overbodig i.v.m. ver- penningmeester.
je niet wat u er nog mee moet? Fo- bouwing.Vraagprijs €50
info@remoteschoolpapua.org
tograaf van de Wijkkrant komt het -----------------------------------------------------------------------------------------graag bij je ophalen. 024-3236098. Een leuke IKEA kast, afm.150 bij Gratis ophalen. Authentieke oude
--------------------------------------------------- 150 met 16 vakken, diepte 40cm. Fongers herenfiets (1947). Ziet er
Onze fantastische hulp gaat na 34 Doe je een bod? 06-53859559
oud uit maar rijdt als een trein.
jaar met pensioen. Daarom zoe- --------------------------------------------------- Moderne Led-verlichting. Tel. 024
ken wij een opvolging voor 1 dag Hout stoken? Liever niet! Hout 3229656
per week. Familie Janssen, Sophia- stoken is slecht voor gezondheid --------------------------------------------------weg. 024-3245555 of 06-53325991 en milieu en zorgt voor veel over- Jas gevonden in de Professor van
last. Stook daarom a.u.b. helemaal der Heijdenstraat. Forever 21
of h_h_janssen@planet.nl.
--------------------------------------------------- niet. Stook je wel, kijk dan op (men) maat: L 06-44730731
Vrijdag 7 én 14 oktober organi- Stookwijzer.nu en laat het vuur uit --------------------------------------------------seer ik hooikist-bijeenkomsten. Al- bij codes oranje en rood.
Voor onze Franse waterhond,
les op het gebied van hooikisten --------------------------------------------------- Guusje van 3 jaar, zoeken we een
bespreek ik mét demonstraties! In- Badmintonnen? Welkom! Groep oppasadres. Structureel op de donformatie: JeanneS@chello.nl, Tele- mannen en vrouwen 24 tot 74 jaar derdag overdag en incidenteel is
heeft plaats voor spelers met er- een (dagdeel) op dinsdag fijn.
foon: 0625533040
--------------------------------------------------- varing. Sportzaal Bottendaal vrij- Guusje is kinderen gewend, rustig
Winterbanden met velgen, sierd- dag 17.00 tot 18.30u. Wil je proef- en lief, 06-41841333
oppen en thuisbrengwiel.Maten draaien? t.vandenhurk@xs4all.nl --------------------------------------------------195-60-15R (et waarde 37,5) prijs --------------------------------------------------- Wegens verkoop VW California
Euro
175,00.
Telefoon: Ik zoek 2 boeken over Altrade: van Camper: uitgebreid servies voor 2
J. Raeven en Antoon Janssen: Al- personen incl. glazen, naast zeer
0630569683
--------------------------------------------------- trade - Een wijk van Nijmegen uitgebreide keukenspullen/geStevig massief berken houten Oost, deel 1 (1990-1992) en uit bruiksspullen voor de keuken.
hoogslaper turquoise groen, trans- 1994 een (foto?)boek over drie wij- Voor €150. Plus ALU laddertje
parante
lak.
matrasmaat ken, waaronder Altrade. Inzien, le- €145. : 0619138027
200x80/90hoogte bovenkant bed nen/kopen.Telefoon: 0642871774 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo, ik ben op zoek naar een
169 mH 191xL 204 x B 100 cm.
GRATIS afhalen: 21 plavuizen/te- ruim en leuk houten hamsterhok.
Telefoon: 06-48405117
--------------------------------------------------- gels, grijs; 30x30x4 cm
Telefoon: 0638240073
Ter ere van het 750-jarig bestaan frans.kroonenberghs@ru.nl
--------------------------------------------------van de Stevenskerk: fraaie inge- --------------------------------------------------- Op zondag 11 september in de nalijste pentekening (Lücker) van de Kaarsvet over? Lever het in, voor middag verloren een zilveren ketSt. Stevenskerk-Nijmegen.- vaste een werkplaats waar verstandelijk tinkje met een halve yin-yang betoepasselijke
'jubileum'-prijs beperkte mensen er weer nieuwe del met naam Elo en donkerrood
kaarsen van maken (let op: geen strassteentje. In de buurt van de
€750,- Hanlijn@hotmail.com
--------------------------------------------------- was van graf- of verjaardagskaar- Van 't Santstraat, Dommer van PolHulpdienst Nijmegen zoekt een sen!) stafl@planet.nl 064993217. dersveldtweg, Daalseweg, Broeruurtje van je tijd voor een goed ge- --------------------------------------------------- dijk en Rode Dorp. De ketting is
voel. We zijn op zoek naar nieuwe Wij zoeken een fijne oppas voor me zeer dierbaar en hoop dat ievrijwilligers. Voor klusjes, admini- onze teckel. Kira is een lief en rus- mand deze heeft gevonden. Tel. :
stratieve hulp, een wandeling, een tig hondje. Ze gaat bijna altijd met 06-49928838. Dank&groet, Carla
spelletje of een kop koffie. Bel de ons mee, dus wij maken maar af en --------------------------------------------------toe gebruik van oppas. Lijkt het u Hallo wij zijn Tim en Patrick, voor
Hulpdienst: 024-3228280!
--------------------------------------------------- leuk? Bel svp 0620292020
school hebben wij een opdracht
Ongeveer 30 vierkante meter ber- --------------------------------------------------- om een mini-museum te maken
ging in Hengstdal te huur, met Na 5 jr neemt onze oppas afscheid. met legerspullen. Heb jij spullen
raampjes en water. Huur vanaf €20 Gevraagd: fijne oppas die op voor ons stuur dan een mailtje:
p.maand. Eigen sleutel plus onaf- woensdag na school (in de vakan- timvanbergen01@gmail.com.
ties de hele dag) onze 4 meiden (5 --------------------------------------------------hankelijke ingang. 06-20800236
--------------------------------------------------- - 9 jr) kan opvangen. Rijbewijs no- 4 Winterbanden aangeboden met
Aangeboden: caravanstalling voor dig. Tarief in overleg. 0624489331 aluminium velgen met verticale
een half jaar 10 oktober tot 10 --------------------------------------------------- opbergstandaard. Maximaal 8.000
Stadsverlichting. Elke 2e zondag- km mee gereden, maten zijn:
april, lengte 490, zonder dissel
avond van de maand samen medi- 185/65R15/88T. oa. Citroën Xsara
Telefoon: 0618016176
---------------------------------------- teren in een huiskamer in Nijme- Picasso. Tel. 06-38620580.
gen-Oost. Inloop vanaf 19.45 uur. --------------------------------------------------10 -

Nijmegen-Oost.nl

Prikbord
Te koop in
Berg en Dal: boodschappenwagen
(rood) van het merk 'GO-Up', vooruit duwen i.p.v. trekken, slechts 3
x gebruikt. Nieuw: € 150,-, nu
voor € 70,-. Tel. 024-3972039.
--------------------------------------------------Druppelslangen 1) 15 meter 2)
8,503) 13,50
Telefoon: 0243231174
--------------------------------------------------Huiskamerkoor zoekt zangers,
vooral mannen. Elke woensdagavond zingen we spirituele/religieuze liederen van over de hele wereld. We zingen vaak ingetogen,
soms uitbundig, meestal vierstemmig. Begeleid op gitaar of piano,
vaak à capella. Telefoon:
0247850103
--------------------------------------------------Wij zijn op zoek naar een schoonmaker (gezinshuis). Onze vorige
schoonmaker doet dit 4 uur om
de week op maandag, maar kan in
overleg ook anders. Bij interesse
graag een berichtje via whatsapp.
Telefoon: 0612814913
--------------------------------------------------Te koop aangeboden: * Verzilverd
bestek, cd's klassieke muziek, dvd's
natuur, kunst en WO2 en kleingoed. 06-49753293
--------------------------------------------------Ken jij of ben jij iemand die het
leuk vindt om nieuwkomers te
kunnen ondersteunen en vooral
samen leuke dingen te doen?
Word dan een maatje! Mail naar
lama@huisvancompassienijmegen.nl of bel 06-84994983
--------------------------------------------------Vrijwilliger voor les in Streetdance. De kinderen van het AZC
zijn op woensdag 26 oktober een
dagje uitgenodigd bij De Treffers
in Groesbeek voor sport- dans- en
spelactiviteiten. We zoeken hiervoor een vrijwilliger die op die dag
drie maal een uur Streetdance wil
geven aan een groepje van 6-8 kinderen in de basisschoolleeftijd.Heb
je belangstelling, laat het weten!
www.kleurfabrieknijmegen.nl
---------------------------------------------------

Bestaat de
Wijkkrant nog in
Eric Hendriks

H

oe ziet de wereld en NijmegenOost eruit als de Wijkkrant 100
jaar bestaat? Bestaat de Wijkkrant
dan nog? We geven professor Barabas een
hand, springen in de tijdmachine en zetten
de datum op 1 oktober 2072. Een druk op
de knop en na een hels kabaal stappen we
nieuwsgierig uit. Wat is er allemaal veranderd?
Klimaat
De gemiddelde temperatuur is 5 graden gestegen. Koude winters zijn er nauwelijks
meer, hete zomers daarentegen elk jaar. Het
Nijmegen van 2072 heeft nóg meer bos en
water. De bekkens van de Waal zijn verder
verbreed en verdiept om hoogwaterpieken
op te vangen voor laagwaterperioden. Langs
de rivier zien we groene buffers. Die zorgen
voor een aantrekkelijk landschap, vergroten
de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling en
meer recreatiemogelijkheden. De landbouwgrond is gehalveerd en de veehouderij
is nog maar een derde van nu. Door technologie zijn gewassen beter beschermd tegen ziekten en klimaatverandering. Ook
staan insecten op het menu. De bevolkingsgroei in Nederland naar 25 miljoen wordt
vooral opgevangen in onze regio: Nijmegen,
Arnhem en Den Bosch vormen één grote
stadsregio: Arnijbosch. In dit stedelijke netwerk is digitale communicatie belangrijker
dan de fysieke infrastructuur. Mensen reizen
minder en ontmoeten elkaar via virtualreality-ruimtes.
Wonen
Het woningtekort is opgelost. In NijmegenOost is de hoogte ingebouwd om te voldoen aan de grote woningbehoefte. Op de
Kopse Hof staat bijvoorbeeld een appartementengebouw met 100 verdiepingen en
een prachtig uitzicht. Alle woningen zijn
energieneutraal, binnenshuis is alles slim:
apparaten communiceren met elkaar, je
woonkamer weet dankzij sensoren dat je
naar bed gaat – dus de lichten gaan automatisch uit en de verwarming omlaag.

2072

?
Gezondheid
We leven langer (gemiddeld 90 jaar) en gezonder. Sigaretten en alcohol zijn verdwenen en hebben onschuldige vervangers. Verslaving is gebleven, maar dan aan de
aandacht van apparaten die ons beter begrijpen, zowel onze mentale gemoedstoestand als ons lijf.
Veel mensen vinden deze aandacht 'echter'
dan die van andere mensen.
Mobiliteit
De zelfrijdende auto is eindelijk veilig, maar
mag alleen buiten de bebouwde kom gebruikt worden, Daarbinnen is het nog steeds
de mens die stuurt.

Eten
We produceren steeds meer voedsel lokaal
in de Ooijpolder. Vlees is iets exclusiefs. We
kopen onze spullen in winkels zonder kassa,
waar we automatisch herkend worden.

Politiek
Sinds de Hubble III-telescoop tien jaar geleden in 2062 sporen van buitenaards leven
ontdekte, is er een wereldwijd besef gegroeid dat 'we' niet meer alleen zijn. Hierdoor werken wereldleiders steeds meer samen aan het oplossen van problemen in de
hele wereld.

Sociaal
In Nijmegen-Oost voelen mensen zich sterk
verbonden met de eigen buurt. Geborgenheid en kleinschaligheid staan centraal. Elke
gemeenschap ('buurtje') weet goed de eigen
kwaliteiten en talenten te benutten en mensen vinden elkaar snel. Ook beslissen ze zelf
over hun directe leefomgeving. Dat maakt
de afstemming over bijvoorbeeld bovenlokale infrastructuur met de stadsregio niet altijd even makkelijk!
En de Wijkkrant?
Zou die nog bestaan? Het digitale Nijmegenoost.nl systeem is er nog wel. Elke gemeenschap in Nederland gebruikt dit inmiddels
voor de onderlinge communicatie, om goed
alle talenten uit de buurt te benutten en
voor een transparante besluitvorming. Hé,
daar zien we een groot LED-scherm hangen!
Met buurtactiviteiten, oproepjes en dit
nieuwsbericht: "De Wijkkrant bestaat 100
jaar! Lees er alles over in de speciale oktobereditie van de Wijkkrant. Morgen op je
deurmat."
We weten genoeg en stappen opgelucht in
de tijdmachine, terug naar 1 oktober 2022.
Want morgen (zondag 2 oktober) is het
grote 50-jarige Wijkkrantfeest in het Canisiuscollege. Dat willen we natuurlijk voor
geen goud missen!
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FOTO: MARC VAN KEMPEN

Fotograaf Marc van Kempen heeft voor de Wijkkrant al heel wat oldtimers
en hun eigenaren voor de lens gehad. Op zijn zw/w-fotootje uit 1972 zien
we waar zijn liefde voor oude, degelijke snelheidsmonsters vandaan komt...
Wat denk je: is de grote foto een recente foto of eentje uit 1972?

Home-Start: steuntje in de rug voor gezinnen
Tijd en aandacht geven de getrainde vrijwilligers van Home-Start aan ouders
en kinderen van gezinnen. Ouders voelen zich gezien, gehoord en gesteund. Zij komen weer in hun kracht te staan en kunnen zelf de draad weer
oppakken.
Als gezin maak je weleens een periode door waarin het niet zo goed gaat:
als iemand ziek is, als er moeilijkheden zijn met de kinderen of als er weinig
contact is met vrienden en familie. Een vrijwilliger ondersteunt een gezin een
dagdeel per week. De periode kan variëren van 3 maanden tot 1,5 jaar. Als
ouder geef je zelf aan waar behoeftes liggen. Home-Start is een kosteloos
programma voor (opvoed)ondersteuning en is in Nijmegen ondergebracht bij
Bindkracht10, een organisatie voor sociaal werk.
Uitspraken van ouders over hun ervaring met een vrijwilliger: “Ik kan eerlijk
zijn over wat ik moeilijk vind als moeder, ze luistert gewoon naar mij.” “Onze
gesprekken en de tips die zij mij geeft, helpen echt. Ik leer loslaten, voel me
steeds zekerder en word weer de moeder die ik voor mijn gezin wil zijn.”
Uitspraken van vrijwilligers over hun ervaringen bij de gezinnen: “Ik ging
echt overal mee naartoe: van de apotheek tot de school van haar zoontje.
Zo komt iemand ook echt buiten de deur en doorbreek je het isolement.”
“Mooi aan Home-Start vind ik de gelijkwaardigheid: een steuntje in de rug
geven terwijl je tegelijkertijd als moeders met elkaar praat.”

Home-Start is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt je dit wat?
www.home-start.nl of bel Irene 06-10560689 of Tamara 06-30505305

Tandartspraktijk J. Peijs bestaat sinds 2009.
In 2020 is de praktijk verhuisd van de Oranjesingel 61
naar de Archipelstraat 21.
De patiënt staat bij ons op de eerste plaats;
een persoonlijke benadering is dan ook vanzelfsprekend.
De praktijk is uitgerust met de modernste technieken.
Belangrijk om te weten: de praktijk is rolstoeltoegankelijk.

U bent van harte welkom!

Foto door Chris Castelijns

BIOLOGISCH
DESEM

024-3220296

DE LEKKERSTE
SPECULAAS VAN NIJMEGEN

NEDERLANDS GRAAN
MOLENSTEEN GEMALEN

Met vers gemaakte amandelspijs

DI t/m ZA geopend van 08.00 tot 15.00 uur | www.streekbakkerjorrit.nl | Thijmstraat 119 Nijmegen | 024 737 04 83

René
Pennock

I

n 1972 moest ik, 16 jaar oud, met mijn
ouders mee naar Nijmegen verhuizen,
vanwege mijn vaders werk. Als puber
verzette ik me natuurlijk tegen alles wat
met mijn ouders te maken had, maar een
verhuizing van de metropool Beverwijk
naar het Limburgse - want ze hadden er
een zachte g - dorpje Nijmegen, dat was
toch wel het ergste wat ze me konden aandoen.
In Beverwijk werkte ik twee weken als vakantiekracht bij De Gruyter. Voor de jongere
lezers onder ons: een supermarkt. Die De
Gruyter was op sterven na dood. We werkten er met z'n vieren: de bedrijfsleider, de
versman die vlees, groenten en gebak combineerde, een caissière en ik. Er kwamen
gemiddeld vijf klanten per dag, meest Indische vrouwen met gepast geld opgevouwen
in een aanbiedingsadvertentie. Als de klant
vertrokken was liep ik naar achter, haalde er
alles wat zojuist de winkel verlaten had en
vulde het weer aan. Een luizenbaantje.
In Nijmegen meldde ik me dus meteen bij de
De Gruyter op de Van 't Santstraat, waar nu
de Aris Market zit. Ik had een referentie,
voor mij een heel nieuw woord. Deze De
Gruyter was wel even wat anders: het was de
tweede best lopende De Gruyter van Nederland! We werkten er met zo'n 50 parttimers. Op kantoor zat meneer Van Dijk, de
bedrijfsleider, en de Wijchense juffrouw Toonen. Telkens als ik haar wat zei of vroeg, verstond ze me niet, misschien omdat ik vers
uit Noord-Holland kwam. Ze keek me dan
aan met die grote ogen van d’r en zei: “Wellik?” Ik had geen idee wat dat betekende.
Op zaterdag hielp ik de klanten met het inpakken van hun boodschappentas. Zo waren
ze sneller door de kassa en konden we en
passant hun tassen controleren op roofgoed.
Nog steeds ben ik snel en handig in het laden van de kofferbak van de auto als we op
vakantie gaan. Op andere dagen was ik vakkenvuller. Er was een strikte hiërarchie: je
begon bij het zware spul, de conservenblikken en de kratten bier, de fris, de wijn en de
flessen koffiemelk. Je kon doorgroeien tot je
bij de chips terecht kwam. De volgende stappen waren vlees uitladen ’s morgens vroeg,
groenten afwegen voor de klanten en ‘gebak’. Wie ‘gebak’ deed, gaf ook sigaretten en
shag aan de klanten. Daarna drong je door
tot de banen met hoog aanzien. Zwaar verantwoordelijk werk, want met geldhandelingen. Bij de ingang stond je aan het 'leeg

Spaarzegelboekjes
en bekers sigaretten
fust': klanten gaven hun lege flessen af en ik
gaf ze daar contant geld voor terug. Het
'leeg fust' nam ook de spaarzegelboekjes in,
in ruil voor contant geld. Aan het eind van de
maand werd dat extra druk. De ultieme top
voor een parttimer was de kassa. Er waren er
vier. Kassa 1 en 2 werden enkel door professionals bevrouwd of bemenst (ook al be-

kocht als de beste. Champagnepils! Chips
waren er in twee smaken: naturel en paprika, geen ribbelchips, hamka’s,Thai sweet
chili of chips light. Biologisch en vegetarisch
was voor langharige hippies en kale terminalen. Vegan kipstuckjes, lactosevrije havermelk of glutenvrij bier?
Hoe chique wilde je je verjaardag vieren? Op

stonden die woorden toen nog niet). Parttimers deden kassa 3 en 4, maar alleen als het
druk werd. We kenden de prijzen van de
meest verkochte 100 producten uit ons
hoofd. Als ik me goed herinner kostte een liter melk ƒ 0,59, een halve liter yoghurt
ƒ 0,56 en een flesje bier ƒ 0,34 en eigen
merk ƒ 0,28. Op een zaterdagmiddag ging er
zo'n ƒ 5000,- door m'n handen. Kassa 1 zette
toch wel een veelvoud daarvan om. Ik verdiende ƒ 1,75 netto per uur.

tafel stond een beker vol sigaretten, met en
zonder filter. Natuurlijk waren er de luxe
buitenlandse kazen: brie en camembert, verguisd door de rechtgeaarde Nederlandse
échte kaasliefhebber, maar geliefd door de
Franse vakantieganger die er een stokbrood
bij nam, we verkochten er wel drie op een
zaterdag met een fles rode Margaux wijn
erbij à raison de ƒ 1,29. De stiekeme drinkers dronken toen nog sherry. Of kratten
vol bier, mét alcohol. In een hoekje stonden
een paar flesjes Clausthaler alkoholfrei gerstenwater vergeefs op een innemer te wachten.

Sushi, roti, tapas of kebab hadden we nog
nooit van gehoord. Snoepgroentes bestonden niet. Avocado’s niet en broccoli niet en
de kiwi kwam net kijken. Wel reusachtige
tuinbonen in de peul voor 44 cent de kilo.
Cranberry’s, gemberwortel of verse munt
om zelf thee van te maken? Bij het gebak
had je een slagroomstam en een hazelnootstam voor ƒ 5,-, aardbeiengebakjes en cake,
veel meer herinner ik me niet. In de koeling
stond yoghurt, gele vla en chocoladevla. Niemand kon nog bevroeden dat er ooit skyr,
rum/rozijnenvla en chipolatapudding met
tropisch fruit zou bestaan. Kwark was al een
exotisch product. Exota daarentegen ver-

Op een dag riep de bedrijfsleider me bij
zich: “René, je bent vorige week 18 geworden en nu kom je in een hogere salarisschaal. Je begrijpt dat we ons dat niet kunnen veroorloven.”
Ik begreep dat en verliet met hangend hoofd
na twee jaar trouwe dienst de supermarkt
waar ik me met hart en ziel voor had ingezet. Ik begreep het ook toen de De Gruyter
supermarktketen drie jaar later failliet
ging. Verdiende loon!
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Onderhoud voor alle merken auto's
Reparatie, Airco, APK en Schade
024-3733795 / www.autoservicekuijpers.nl
Berg en Dalseweg 432, Nijmegen,
bij tankstation Tinq

Wij dragen u
op handen
Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u.
En dat al bijna 100 jaar. Ons zeer ervaren team
luistert, adviseert en ondersteunt.
Zó wordt een uitvaart persoonlijk en bijzonder.

Groesbeekseweg 424 Nijmegen
Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444

Stip Oost

V

Onzekere
herfst

Veel zorgen om de energierekening en de al maar duurder wordende boodschappen. Het zijn aanslagen op ieders maandelijkse budget. Blijft er nog wel wat over?
Veel mensen kijken vertwijfeld naar hun bankrekening en portemonnee.
Stip kan geen geld tevoorschijn toveren, maar wel meedenken. De
regering neemt maatregelen om de energiekosten te beperken.
Onzeker is nog hoe die voor iedereen individueel uitpakken. Komt
u er niet uit? Trek op tijd aan de bel en kom langs. Wij kijken of
we u verder kunnen helpen.
Alle kleine beetjes helpen. Eigen groente uit
onze moestuin. We zijn
alvast begonnen met
oogsten van snijbiet. En
verder groeit het als
(boeren)kool kunnen we
wel zeggen.
Geen eigen moestuin?
Kom dan langs op de laatste woensdag van de maand voor de gratis soep.
Tot ziens bij Stip Oost,
Rob Hermens, coördinator Stip Oost
Let op: de toegankelijkheid van Stip is
helaas nog niet op orde. We helpen u als
u moeilijk ter been bent of van een rolstoel afhankelijk bent. Bel of spreek in:
Rob Hermens 06-10722500

Stip Oost PH7: Prins Hendrikstraat 7
– ingang aan de zijkant
www.nijmegen-oost.nl/stip-oost
Informatie & Advies
Open inloop.Stip Oost is via de
achterzijde rolstoel-toegankelijk.
Maandag 13.30 -16.30 uur, woensdag 9.30-12.30 uur,
donderdag 13.30 – 16.30 uur. Stiplijn: 024-3502000.

Buurtsoep Oost op 26 oktober
Iedere laatste woensdag van de maand: buurtsoep in Stip Oost!
Gezellig, gratis, gezond, vegetarisch, verrassend en vertrouwd.
Onder de Bomen verzorgt de heerlijke soep. Schuif aan op woensdag 26 oktober om 12.00 uur.

Vooraankondiging Vitaal Oost in
Ark van Oost op zaterdag 12 november
Noteer alvast in de
agenda: zaterdag
12 november van
13.00 – 16.00 uur
is er weer een veerkrachtig
Vitaal
Oost. Wat kun je
verwachten? Een
huisarts die wat
komt
vertellen
over vitaliteit. Beweegcoaches, Buurtzorg, een diëtiste met en over gezonde voeding. Maar ook aandacht voor geestelijke gezondheid. Voor elk wat
wils dus!

Zakelijke

adverten-

HAPTOTHERAPIE NIJMEGEN
LEKKER IN JE VEL DOOR HAPTOTHERAPIE
Beter in contact met uw lichaam en uw gevoelens.
Middels gesprekken, de aanraking en ervaringsgerichte
oefeningen. De praktijk richt zich op volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
Is toepasbaar bij:
- Stress-, angst- en spanningsklachten
- Overbelasting, burn-out
- Gebrek aan zelfvertrouwen
- Psychosomatische klachten zoals hoofdpijn,
hyperventilatie, buikpijn
- Chronische pijnklachten
- Emotionele blokkades
(verdriet, boosheid)
- Problemen met het
verwerken van verlies,
trauma en ziekte
- Intimiteits- en
seksualiteitsproblemen
- Relatieproblemen
Anita van Raak voor haptotherapie,
seksuologische hulpverlening en
relatietherapie.

Voor een afspraak: 06-21801588 - www.haptotherapienijmegen.nl
Groesbeekseweg 227A (naast café Groenewoud).
Haptotherapie wordt vaak geheel of gedeeltelijk door
uw zorgverzekeraar vergoed.

Jeroen
van Zuylen

L

ang was Nijmegen hét katholieke
bolwerk van Nederland. Maar vijftig
jaar geleden ontstond er een tegencultuur, met nieuwe idealen en nieuwe levenswijzen. ‘Als je de wereld kunt veranderen, waarom dan niet beginnen in
Nijmegen?’

1972: Nijmegen
broeit en bloeit
filosofie of een lekkere joint. Vooral in Nijmegen kwam een veelzijdige tegencultuur
tot bloei. Nergens ontstonden zoveel alternatieve woonvormen als hier, van communes
tot spirituele woongroepen. Zo had je die
linkse commune in de van Nispenstraat,
waar werd besloten dat privé-eigendom niet

zichzelf op te komen. Vrijwel alles mocht,
behalve met barbiepoppen of pistooltjes
spelen. Dat was seksistisch of gewelddadig.
Terwijl de toeziende ouders elkaar overtroffen in niet-ingrijpen, deden de kindjes
niets liever dan elkaar onder de verf kliederen.

meer was toegestaan. Een nobel streven,
maar het leidde tot een hoop trammelant.
Einde commune. Tegenwoordig is het een
vrolijk studentenhuis. Daar mikken ze de
bierflesdopjes in een paraplu die aan het
plafond hangt. Komt die door de zwaarte
naar beneden, dan wordt er een groot feest
georganiseerd.

Bezetting curatorengebouw, 16 maart 1972.

De samenleving onderging rond 1972 ongekende veranderingen. De kiem was al gelegd
in de roerige jaren zestig met z’n hippieidealen van liefde, vrede en vrijheid. Maar nu
werd het politieker. De nieuwe generatie,
vooral studenten, schreeuwde om democratisering. Op de universiteit, in het gezin,
ja in de hele wereld. Weg met die ouderwetse, autoritaire machtsstructuren!
Daar kwam nog iets bij. De opmars van de
televisie bracht de gruwelijke oorlogsbeelden uit Vietnam bij steeds meer mensen in
de huiskamer. Wegkijken was geen optie
meer. In Nijmegen trok rond 1972 maandelijks een Vietnam-demonstratie door de binnenstad. Give peace a chance! De vredesbeweging kreeg een enorme boost.
Actie voor Vietnamhulp, veiling van schilderijen
gehouden in het Cultureel Centrum, links de be-

lastingconsulent Jos Leenen, daarnaast de kunstenaar Rob Terwindt en de acteur Ton Lensink,
staande de kunstenaar Geert Jan van Oostende,
16 oktober 1972

Ambiorix
De Nijmeegse tegencultuur bracht kleurrijke
figuren voort. In een grote villa aan de Sophiaweg huisde de bevlogen commune van
de zelfverklaarde druïde Prins Ambiorix, die
acht talen sprak. Oftewel Fred Ruyssenaars,
oprichter van de Nijmeegse tak van de Kabouterbeweging en bedenker van ludieke
acties als het vanaf torens uitstrooien van
(nep)bankbiljetten. Volgens oud-bewoner
Jan Besselink bood het gekraakt pand op de
Kwakkenberg onderdak aan allerlei actiegroepen om te vergaderen, te eten, te studeren en muziek te maken. Jan zelf ontwierp er de Fietsen voor Vietnam, compleet
met medische uitrusting. In ’75 zou actrice
Jane Fonda nog naar Nijmegen komen om
haar steun te betuigen aan de Nijmeegse
actie ‘een ziekenhuis voor Vietnam’.

Communes
Ja, het was tijd voor een andere, betere samenleving. Jongeren zochten hun
18 heil in politiek activisme, oosterse

Een groep ouders startte in een gekraakt
huis aan de Pater Brugmanstraat de AntiAutoritaire Kresj (lees hierover elders in deze
krant). Kinderen zouden er leren beter voor

Theetuin
Intussen was Doornroosje voor de jeugd dé
exponent van de tegencultuur. Muziek, film
en theater waren alternatief en anti-mainstream. Je had daar ook De Theetuin, waar
je mocht blowen. (Mam, mag ik uit vanavond? Ja, maar geen drank en drugs hè. Nee
mam, ik ga naar de Theetuin. Dan is het
goed jongen.)
Aan de Katholieke Universiteit waren bezettingen aan de orde van de dag. Vooral de
aanstelling van rechtse hoogleraren was al
gauw aanleiding voor soms langdurige bezettingen, zoals bij de aanstelling van de
conservatieve professor Duynstee tot rector-magnificus. Op een receptie had iemand
hem een PSP-sticker op de rug geplakt, waar
hij de hele avond mee rondliep. Ach ja,
linkse humor.
Ook buiten de universiteit namen mensen
het heft in eigen hand. Zo staken in ’72 voor
het eerst plannen de kop op om de negentiende-eeuwse Begraafplaats Daalseweg op
te heffen en te bebouwen. Protesten van actiegroepen, buurtbewoners en nabestaanden hebben dat voorkomen. Uiteindelijk
heeft de begraafplaats een monumentale
status gekregen. (ook hierover kun je meer lezen in deze krant).

Ook waren er dat jaar plannen om de Waal
bij Nijmegen recht te trekken ten koste van
delen van de Ooijpolder. Er volgden heftige
protesten van Ooijbewoners en milieubeschermers, waaronder een demonstratieve
tocht op 25 november.

Demonstratie tegen verleggen Waalbocht bij de
Ooijpolder, 25 november 1972
KVP
Waarom ontstond die tegencultuur vooral in
Nijmegen? Dat had te maken met de haast
verstikkende almacht van de katholieke instituties in de stad: kerk, universiteit en politiek. Sinds jaar en dag was de KVP (Katholieke Volkspartij) veruit de grootste partij in
Nijmegen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1972 haalde de partij voor het eerst
geen absolute meerderheid meer. Maar met
18 van de 39 zetels en vier van de zes wethouders was zij nog steeds oppermachtig.
Uiteraard was burgemeester Theo de Graaf
ook van de KVP.

van hadden losgemaakt. Het katholieke geloof maakte in Nijmegen plaats voor geloof
in een democratische, geweldloze en vooral
antikapitalistische samenleving. Met name
de Sociale Wetenschappen (sterk vertegenwoordigd in Nijmegen) waren aanjager van
een maatschappijkritische geest.
Nijmegen ging
Roomsch
van
naar Rood. Linkse
splinterpartijtjes
ontstonden. In
café ’t Haantje
werd onder het
genot van vele
halve-liter-flessen
Amstel bediscussieerd wat het
beste was voor
de wereld: het
marxisme-leninisme of het trotskisme. Of toch het anarchisme?
Revolutie!
Uit de stofwolken van die verhitte ideologische discussies verrees daar in 1972 ineens
de Socialistiese Partij (let op de schrijfwijze).
Haar hoofdkwartier zou dertig jaar lang op
Dominicanenstraat 1 gevestigd blijven. Hier
werd de revolutie voorbereid, hier kwamen
de gestaalde kaders bijeen om te bespreken
hoe het kapitalisme definitief verslagen zou
worden…

Komt bij dat veel studenten afkomstig waren
uit het katholieke zuiden, waar ze zich juist

Koos van Zomeren schreef er een kostelijk
boek over: Die stad, dat jaar. Nijmegen in
1972 dus, met de opkomst van de SP. Van
Zomeren was nauw betrokken bij de oprichting en heeft jaren voor de SP in de gemeenteraad gezeten. ‘De partij slokte ons

Laatjes
In vijftig jaar tijd dwarrelt er een
boel stof op de gebeurtenissen. En
waar het in het hoofd wat weinig
waait zijn herinneringen maar lastig
terug te vinden. Maar in sommige hoeken
van het brein blijft het voortdurend tochten
en glimmen herinneringen als bladgoud op
een middeleeuwse miniatuur. Het zijn de
laatjes die altijd open zijn blijven staan, de
kwesties die nooit zijn afgesloten, vragen
die onvoldoende zijn bijgepraat.
Bernadette Elshof bijvoorbeeld, mijn eerste
verliefdheid. En omdat niemand mij had geleerd wat ik daarmee aan moest bleef het
een geheime liefde. Mijn ouders hadden net
een nieuw huis gebouwd met daarin voor iedereen een eigen kamer. Een plezierig contrast met de oude boerderij, waar ik het ledikant met mijn broertje deelde en m’n zusje

in het belendende bed de bijslaap
was van tante Marie. Gelukkig had
het nieuwe huis meer kamers en
verwarming. Verliefdheid en eigen
kamertje bleken een gouden combinatie en ik vermoed dat ik hier ook een deel
van mijn voorstellingsvermogen heb ontwikkeld. Want mijn genetisch pakket was
niet echt uitgerust voor contact maken met
vreemde meisjes. Dat gebeurde bij ons in die
dagen voornamelijk in de danstent op de
kermis of bij de klassenfuif op school.
Van nature ben ik behept met een abominabel ritmegevoel en de danslessen om dat te
camoufleren heb ik nooit gevolgd. Omdat ik
ook nog eens een forse familiaire verlegenheid met mij meetorste heb ik vooral vaak
stiekem met haar gedanst. En na het feestje
danste ik dan vrolijk door op mijn kamertje.
Jaren achter elkaar. Niemand tot last. Als ik

helemaal op. Overdag werkten we in de fabriek, ’s avonds de buurt in en zaterdags met
partijblad De Tribune langs de deuren. Tussendoor vergaderingen en scholingen en na
afloop daarvan pamfletten schrijven en spandoeken maken, want er was altijd wel ergens
een demonstratie of bezetting.’
Het was de tijd dat SP-ers werden ‘overgeplaatst’ naar andere steden om daar aan de
fabriekspoorten arbeiders te winnen voor de
socialistische heilstaat. Kijk, dat was nog
eens idealisme. Komt socialisten trekt ten
strijde!
We kunnen het ons niet meer voorstellen,
dat gedweep met ideologieën en met dubieuze leiders als Mao… Links had vooral oog
voor de idealistische theorie, niet voor de
wrede praktijken in China en de Sovjetunie.
De SP wil er zelf ook liever niet meer aan
herinnerd worden. Maar goed, het hoorde
bij die tijd. Er bestond een oprecht streven
naar een betere samenleving. Ook al ging die
tegenbeweging grotendeels voorbij aan de
‘gewone’ Nijmegenaar, voor wie het dagelijks leven z’n normale gangetje ging.
Van Zomeren vat de tijdgeest van 1972 fantastisch samen: ‘Als we toch de wereld konden veranderen, waarom dan niet vanuit Nijmegen?
Bronnen:
Die stad dat jaar – Koos van Zomeren (2009)
70’s in Nijmegen, tien krejatieve aksiejaren
– Hans Timmermans (2007)
We do music, 40 jaar Doornroosje – Alex van
der Hulst (2010)
Foto’s via Regionaal Archief Nijmegen

muzikaal was geweest had ik er een liedje
van gemaakt, maar dat talent was ook absent. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal
goed gekomen toen ik ging studeren in Nijmegen. Hier waren de allerbeste voorzieningen om kennis en kunde op alle fronten
bij te spijkeren. Nooit te oud om te leren.
Enkele weken geleden zag ik Bernadette
voor het eerst weer terug op een reünie van
school. De kloof van tientallen jaren aan ongedeelde ervaringen praat je niet makkelijk
dicht en het enige wat in me opkwam was
om mijn toenmalige gevoelens dan maar gewoon op te biechten. ‘Wist ik wel’ zei ze,
‘maar ik had al verkering’. Of ze ooit stiekem
met mij gedanst heeft ben ik vergeten te vragen, maar dat doet er ook niet toe.
Er kan weer een laatje dicht en het
stof mag zijn werk doen.
Tuk Melissen 19

Kor
Goutbeek

1972: Vietnam, milieu en
succesvolle acties
Sportieve hoogte- en dieptepunten die historisch werden

Amerikaanse terugtrekking uit Vietnam
* Dit is het wereldberoemde naakte meisje
Kim Phuc. Ze is verbrand
door napalm, de beruchte
brandbommen die op
grote schaal werden afgeworpen boven Vietnam.
Een foto van haar, vlak
hiervoor genomen, leidt
tot grote internationale
verontwaardiging en een
kantelpunt in de Amerikaanse politiek. Steeds
meer militairen en politici geloven niet meer in
de rechtvaardiging van
deze oorlog.
* In Duitsland vinden twee bomaanslagen van de RAF plaats op
Amerikaanse legerbases, met vier doden tot gevolg.
* Er demonstreren 100.000 mensen in New York, 25.000 in San
Francisco en 8.000 in Amsterdam tegen de oorlog. In Nijmegen
wordt elk laatste donderdag van de maand een stille mars gehouden.

* De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint dit jaar de Tour, de
Giro, Luik-Bastenaken-Luik en Milaan-San-Remo en breekt ook
nog het werelduurrecord. Niet voor niets wordt hij de kannibaal
genoemd. Hij geldt nog altijd als grootste wielrenner aller tijden.
* In Reykjavik is de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken. Ten tijde van de Koude oorlog spelen de Amerikaan Bobby
Fischer en de Russische wereldkampioen Boris Spasski tegen elkaar, wat voor ongekende publiciteit zorgt. Bobby verslaat Spaski,
ook al komt hij de eerste twee partijen niet eens opdagen. Het
zal de match van de eeuw zal gaan heten. Fischer geldt voor velen nog steeds als de meest briljante en creatieve schaker ooit.
* Op de Olympische spelen in München worden 11 Israëlische
sporters gegijzeld en uiteindelijk vermoord door een Palestijnse
terreurgroep. De jaren ’70 zijn de hoogtijdagen van terrorisme
in Europa, want de PLO, de IRA , de ETA, de RAF en de Rode Brigades laten zich gelden met bomaanslagen en ontvoeringen. In
ons land zal de RMS in de komende jaren toeslaan met enkele
treinkapingen en de gijzeling van een basisschool.

fotocollectie Nationaal Archief, Mieremet, Rob / Anefo

fotocollectie Nationaal Archief, Peters, Hans / Anefo
* Op het hoogtepunt van de oorlog zijn er 540.000 Amerikaanse militairen in Vietnam gestationeerd, in 1972 trekt Nixon
alle reguliere grondtroepen terug: er blijven nog 27.000 Amerikanen achter.
* Nixon voert ondertussen de luchtbombardementen op steden
in Noord-Vietnam op. Hij wil een snel einde en een sterkere positie aan de onderhandelingstafel in Parijs, waar de VS en de
Vietcong sinds 1968 onderhandelen over vrede.
* Medisch Comité Nederland Vietnam is in een gekraakte villa
aan de Sophiaweg in Nijmegen-Oost een fietsfabriekje gestart.
In Parijs bieden zij de Noord-Vietnamese onderhandelingsdelegatie 100 fietsen aan. De fietsen zijn voor artsen die in de ondergrondse tunnels van de Vietcong via een dynamo licht kunnen opwekken om gewonden te kunnen verbinden. Ook zijn er
transportfietsen samengesteld die 200 kg kunnen vervoe20 ren.

* In Nijmegen wordt de zwaarste vierdaagse uit de geschiedenis
gelopen: vier dagen tussen de 30 en 34 graden bij een hoge luchtvochtigheid, wat het zweten bemoeilijkt. Een Deense en een
Zwitserse militair overlijden.
* De Nederlandse damgrootmeester Ton Sijbrands wordt wereldkampioen dammen. Sinds 1958 was deze titel alleen maar door
Russen gewonnen.
* In de Rotterdamse Kuip wint Ajax de Europacup door Inter Milan met 2-0 te verslaan. Beide doelpunten zijn van Johan Cruijff.
In het tv-verslag wordt voor het eerst gebruikgemaakt van herhaling van beelden in slow motion.
* Op de Olympische
spelen in Sapporo, Japan wint schaatser
Ard Schenk als eerste
Nederlandse man drie
gouden medailles op
de spelen. Ook Stien
Baas-Keizer wint een
gouden medaille. fotocollectie Nationaal Archief, Fotograaf Onbekend / Anefo

Milieu volop in de belangstelling
Begin jaren 70 komt het milieu ineens volop in de aandacht. In
Stockholm vindt de VN conferentie over het menselijk leefmilieu
plaats, het WNF houdt de eerste wereldwijde actie voor de tijger,
in de VS worden pesticiden verboden en zeedieren beschermd,
en in Nederland is 1970 het Natuurbeschermingsjaar, waar we de
N70 route bij Nijmegen-Oost aan te danken hebben.

Nederland
* Barend Biesheuvel (bijnaam: mooie Barend, omdat hij 2m lang is)
is onze premier in een kabinet met maar liefst vijf partijen,
waarvan er nog maar een bestaat: VVD, KVP, ARP, CHU en DS’70.
Hij is zelf van de gereformeerde ARP, opmerkelijk genoeg niet de
grootste partij.

fotocollectie Nationaal Archief, Fotograaf Onbekend / Anefo
fotocollectie Nationaal Archief, Punt, W. / Anefo
* In 1972 komt er in Nijmegen breed verzet tegen de geplande
verlegging van de Waalbocht waardoor een deel van de Ooijpolder zal verdwijnen. Die bochtverlegging wordt nodig geacht
voor de steeds grotere duwbakschepen die dan nog een moeilijke draai moeten maken bij Nijmegen. Er gaat veel natuur,
landschap en menselijk geluk verloren, zo redeneren de actievoerders. Zij trekken aan het langste eind, de plannen verdwijnen in een la.
* In 1971 wordt Greenpeace opgericht door enkele Canadezen
die verontwaardigd zijn als de VS een atoomproef doet op een
eilandje bij Alaska. Ze varen er heen met een boot, genaamd
Greenpeace. De publiciteit die deze boottocht oplevert, zorgt
ervoor dat de VS afzien van verdere atoomproeven op het eiland. Sovjetrussiche en Japanse walvisvaarders slachten destijds nog jaarlijks duizenden walvissen af. Greenpeace komt in
1972 op het idee om dezelfde tactiek als bij de atoomproeven
te gebruiken tegen de walvisvaart. Van de Franse commando’s
nemen ze het idee over van snelle rubberboten, Zodiacs, om
de walvisvaarders mee te hinderen. Het hoofdkantoor van
Greenpeace komt in Amsterdam. De acties hebben succes. In
1986 wordt de commerciële walvisvaart wereldwijd verboden
en de aantallen walvissen groeien sindsdien gestaag.
* De Club van Rome komt in 1972 met een geruchtmakend rapport “De Grenzen van de Groei”. Door computermodellen
wordt daarin voorgerekend hoe lang we nog gebruik kunnen
maken van grondstoffen als olie, gas en delfstoffen. Door welvaarts- consumptie- en bevolkingsgroei putten we de aarde uit,
is de centrale stelling. Al rond 1990 zou een gevaarlijk kantelpunt zijn bereikt. Het rapport verkoopt 30 miljoen exemplaren
en is daarmee het meest succesvolle milieuboek in de geschiedenis tot dan toe. Er is ook veel kritiek: zo voorspelt
men dat koper heel schaars en duur zal worden, maar dat gebeurt niet, omdat veel koperdraad vervangen wordt door glasvezel. Zo zorgen innovaties vaker dat doemscenario’s niet uitkomen.

* In de Afrikaanderwijk in Rotterdam breken rellen uit tussen Nederlanders en Turken: een week lang wordt er gevochten om
huisvesting, vooral met meubilair - tafelpoten etc. De ME maakt
er uiteindelijk een einde aan met 42 arrestaties.
* Radio Veronica is nu in vrijwel heel Nederland goed te ontvangen.
* Het komische duo Peppi en Kokki komt voor het eerst op tv. Bartje, Swiebertje, Pipo en de Stratemaker op Zee show zijn populair, vooral bij kinderen. Iets meer voor volwassenen: de Kleine
waarheid, en Farce Majeur. Uit de Angelsaksiche landen kunnen
Colditz, Monty Python, M*A*S*H en Kung Fu op fans rekenen...

Film
The Godfather gaat in New York in première. De veelgeprezen film
van Francis Ford Coppola over een maffia-familie sterren als Marlon Brando, Diane Keaton, Al Pacino en Robert Niro verdient 11 Oscarnominaties en zal in menig lijstje opduiken als de beste film aller tijden.

Watergate
In de nacht van 17 juni belt een nachtwaker in Washington de politie om te melden dat hij vijf inbrekers signaleert in Watergate, het
hoofdkantoor van de Democratische partij. Ze worden aangehouden. Ze blijken een maand eerder ook al te hebben ingebroken en
daarbij documenten te hebben gefotografeerd en afluisterapparatuur geplaatst. Twee journalisten van de Washington Post, Bob
Woodward en Carl Bernstein, bijten zich in deze zaak vast en krijgen uiteindelijk de onderste steen boven. Het Hooggerechtshof beveelt alle geluidsbanden vrij te geven met gesprekken van de president. Sommige zijn gewist, maar op een is te horen hoe president
Nixon zijn staf-chef aanzet om de CIA het FBI-onderzoek naar de
inbraken te laten frustreren. Uiteindelijk leidt dit in 1974 tot het
gedwongen aftreden van de President.
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Vanaf het eerste nummer vormden advertenties een belangrijke bron
van inkomsten voor de Wijkkrant. Zijn ze in 1972 erg anders dan nu?

Uit de knipsels van de Wijkkranten uit 1972 blijkt wel hoe actief en activistisch de
redactie destijds was; de lezers kregen er zelfs een gratis stemadvies bij…

Dé mediator in uw buurt voor:
- Mediation bij het aangaan van een huwelijk
of samenwoon-relatie
- Mediation bij een scheiding
- Mediation voor goed ouderschap
- Mediation bij het regelen van nalatenschappen
Dé advocaat in uw buurt voor:
- Alles wat valt onder Personen- en Familierecht
- Erfrecht
- Bijstand aan slachtoffers in het strafrecht
Acta advocaten en mediators
Graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN
024-3239016 info@acta-advocaten.nl
www.acta-advocaten.nl

Het team van
Fysiotherapeutisch Instituut Nijmegen
en Praktijk voor Haptotherapie
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Haptotherapie
Fysiotherapie voor ouderen
Fysiotherapie aan huis
Psychosomatiek
Oedeem therapie
Bewegen voor ouderen

Berg en Dalseweg 122A,
Nijmegen
024-3228418
www.haptonomienijmegen.nl

... Dichter Bij Oost ...
De gedichtenrubriek van de Wijkkrant

VIJFTIG JAAR!
Wat moet een wijk toch zonder krant,
een krant die van geen wijken weet,
die vijftig jaar vol lief en leed,
met hart en ziel en hand en tand
en met heel veel vrijwillig zweet,
in woorden en met beeld omrand
getrouw op onze deurmat is beland:
bezield met inkt en kleur aaneengesmeed.
Nu eerst een feest met veel verhalen,
met livemuziek en open podium
en heerlijk meel voor cupcakes malen,
om daarna, wie weet, nog wat op te schalen,
te zorgen voor een waarlijk unicum:
qua jaren Queen Elizabeth zelfs in te halen.
Daan van Oostwijk
Een fraai loflied op al de vrijwilligers die deze Wijkkrant tot zo’n succes maken.
Prachtig gedaan, Daan, en we hopen dat het meezingt op het jubileumfeest op zondag 2 oktober.
Er ligt een dichtbundel voor je op het Poëziecentrum.
We belanden langzaamaan weer in de herfst.Vorig jaar hielden we op 2 november, Allerzielen, een kleine
ceremonie op de begraafplaats aan de Daalseweg. Dit werd erg op prijs gesteld. We herhalen dit graag.
Dichters uit Oost, we nodigen jullie uit om de begraafplaats te
bezoeken en over een graf of plek daar een gedicht te maken. Het
kan zijn dat je wordt uitgenodigd om dit gedicht te komen
voorlezen of dat het voorgelezen wordt.Voor ondersteuning en
advies is Marijke Hanegraaf (voormalig stadsdichter) beschikbaar.
Haar spreekuur is sinds september op donderdagmiddag vanaf 14.00
uur op het Poëziecentrum in de Bibliotheek Mariënburg. Graag van
tevoren een afspraak maken via spreekuurpcn@gmail.com Succes!

Waarom
de wijk uit
voor
een
nieuwe
bril?

Olav & the Blues Cruise: gratis live
te bekijken op het Wijkkrantfeest
op zondag 2 oktober!
De zeer ervaren en gerenommeerde gitarist uit de Nijmeegse muziekscene Olav Boereboom speelde vele jaren in verschillende bekende en minder bekende (blues)bands.
Na al die jaren in dienst van anderen zijn
gitaarkunsten te hebben laten horen werd
het hoog tijd voor een cd met eigen werk.
Een lang gekoesterde droom die met behulp van fantastische muzikanten tot
stand gekomen is. Kom genieten en dansen in het Canisius College op 2 oktober
om ongeveer 17.00 uur. Meer info?
oboereboom@hotmail.com /
tel: 06-53603478.

Adverteren in de Wijkkrant?
1. De Wijkkrant is het meest gelezen
maandblad in Nijmegen-Oost. Maandelijks bereiken we zo’n 30.000 wijkbewoners. En meer dan 10.000 wijkbewoners bezoeken elke maand de
wijkwebsite: www.nijmegen-oost.nl.
2. De Wijkkrant en Wijkwebsite voor
Nijmegen-Oost zorgen voor een leukere buurt en bestaan dankzij advertentie-inkomsten. Draag ook bij aan
een prettige wijk! Doe jezelf en de
wijk een plezier en adverteer in de
Wijkkrant, al vanaf €50,-.
advertenties@nijmegen-oost.nl.

+

Dé opticien in uw buurt
met een persoonlijke
behandeling

Schoenmakerij Tweehuysen
Erkend Gildemeester

Daalseweg 9, Nijmegen
Tel. (024) 323 09 17

www.geerlingoptiek.nl

Voor al uw reparaties
en onderhoudsmiddelen
In de Betouwstraat 42 Nijmegen
Tel.: 024-3233160

www.schoenmakerijtweehuysen.com

Walraven
50 jaar Wijkkrant Oost
en 70 jaar (COOP) Walraven
In 1952 start opa Walraven een groentezaak op de Daalseweg in NijmegenOost, dus dit jaar vieren we ons 70-jarig jubileum!
De groentezaak van opa Walraven groei uit en in de jaren 60 wordt er verhuisd naar de Archipelstraat. Het wordt een grotere winkel, een kruidenierswinkel met toen al veel aandacht voor dagvers.
Halverwege de jaren 80 komt Rudie Walraven bij zijn ooms in dienst en in
1993 neemt Rudie de zaak over. De buurtwinkel aan de Archipelstraat groeit
weer uit zijn “jasje” en er zijn plannen voor een andere locatie. Een lokatie in het
nieuw te bouwen buurtwinkelcentrum op het voormalig ”Mensa” terrein aan
de Molukkenstraat. In 2010 opent dit buurtwinkelcentrum zijn deuren met een
grote COOP-Walraven. Een grote winkel waar dagvers hoog in het vaandel staat.
Er staat nu een volwaardige buurtsupermarkt die gestaag groeit, verbeterd en
vernieuwd. Ze winnen diverse prijzen op het gebied van duurzaamheid,
personeelsbeleid en bio-assortiment.
In 2020 komt de naastgelegen bloemenzaak vrij en voor ons een prima moge-lijkheid om de Coop uit te breiden en zodoende nog meer ruimte te maken voor
ons vers-assortiment, alles weer nieuw en zo kunnen we er weer 10 jaar tegenaan,
dachten wij!
Maar medio 2023 gaat onze Coop, ivm een fusie van Coop met de Plus-organisatie, heropenen we als Plus Walraven. Dezelfde gezichten, alleen een ander kleurtje
(groen ipv oranje) en hier en daar een kleine aanpassing. Het Plus assortiment zal uitgebreider zijn dan we als Coop
gewend waren, dus meer keus
voor onze klanten. Deze fusie is
ook noodzakelijk om als organisatie mee te kunnen in de snel
veranderende supermarktwereld.

Molukkenstraat 13
6524 NA Nijmegen
024 323 12 47
walraven.nijmegen@coop.nl

drankenspeciaalzaak

www.winkelcentrummolukkenstraat.nl

Met een beetje hulp
langer thuis
lp
ch e h u
Praktis
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Veilig

Mathieu de Bruijn
$GYLHVHQ5HDOLVDWLH

Langer Thuis is er voor ouderen in Nijmegen
die zelfstandig wonen en dat zo lang mogelijk
op hun eigen manier willen blijven doen.

w w w . l a n ge r t h u i s n i j m e ge n . n l
0 88 - 0 0 1 7 1 2 1
Onderdeel van Sterker sociaal werk

7HOZZZQDWXXUOLMNJURHQFRP

Uw kitranden weer als nieuw!

tso
Voor verschillende basisscholen in Nijmegen en regio
zijn wij op zoek naar:

ENTHOUSIASTE
OVERBLIJFKRACHTEN
Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de lunchpauze bij het eten en buiten spelen. Je ontvangt hiervoor
een vrijwilligersvergoeding van 10,- per keer. Verder bieden wij studenten mogelijkheden voor een stageplaats.
Ben je enthousiast en heb je tussen de middag tijd voor
een leuke functie bij jou in de buurt? Stuur dan een mail
naar info@stichtingsoos.nl
Kijk voor meer informatie op www.stichtingsoos.nl en
bel naar 024-3503874 of 06-13954518

Toen Timo Quijs uit Milsbeek
het drukker en drukker kreeg
met zijn kitwerkzaamheden
besloot hij voor zichzelf te
beginnen. En dat blijkt een
goede keus, want Timo heeft
het tegenwoordig nog drukker.
dŝŵŽ ŶŽĞŵƚ ǌŝĐŚǌĞůĨ ͚ŬŝƚŵĞĞƐƚĞƌ͕͛ Śŝũ Ŭŝƚ ďĂĚŬĂŵĞƌƐ͕ ŬĞƵŬĞŶƐ ĞŶ
ƚŽŝůĞƚƚĞŶ͘ ͞EŽƵ Ŭŝƚŵeester, ja mijn bedrijf heet zo, dat dekt wel de
ůĂĚŝŶŐǌĞŐŵĂĂƌ͕͟ĂůĚƵƐdŝŵŽ͘͞KƉĞĞŶŽĨĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌǀŝŶĚŝŬŬŝƚƚĞŶ
leuk en deed dat ook veel bij vrienden en bekenden. Zij adviseerden
me voor mezelf te beginnen, en zo ontstond mijn bedrijf ͚ŬŝƚŵĞĞƐƚĞƌ͛͘
͞Je kent dat zelf wel, na jaren zie je de kitranden verkleuren door
bijvoorbeeld schimmel, ze raken beschadigd of erger, ze raken los en
er ontstaan lekkages. En goed kitten is een vak op zich, ik heb er mijn
ďĞƌŽĞƉǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͘͟
Timo brengt nieuwe kit aan en vervangt ook bestaande kitranden voor
ǌŽǁĞůƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞĂůƐǌĂŬĞůŝũŬĞŬůĂŶƚĞŶ͘͞/ŬŚĞďŚŽƚĞůƐĞŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ
waarvoor ik werk, maar ook tegelzetters. Ja en dan natuurlijk ook
particulieren. Ik kan alleen maar adviseren: wacht niet te lang met het
vervangen. Ik werk netjes, en met goede materialen om uw kitranden
weer terug te brengen in nieuwstaat eŶŝŬůĞǀĞƌƚŽƉŬǁĂůŝƚĞŝƚ͊͟
Kijk eens op www.kitmeesters.nl of bel met Timo: 06-51609258

De popmuziek
van 1972
Kor Goutbeek
De Top40 is de oudste hitlijst van Nederland en startte in 1965. Hij
werd al snel razend populair. Hierbij onze top 40 van platen uit 1972,
vooral puttend uit hits die nog steeds in de befaamde top2000 prijken.
Onderaan staan de Nederlandse producties uit dat jaar. Welk nummer
herken je nog?
Albert Hammond
Colin Blunstone
Gilbert O'Sullivan
John Lennon &
Plastic Ono Band
Julio Iglesias
Labi Siffre
Middle of the road
O'Jays
Paul McCartney &
Wings
The Osmonds
The Rolling Stones
Vicky Leandros
Deep Purple
Elton John
Lou Reed
Creedence
Clearwater Revival
Michel Fugain
The Eagles
America
Don McLean
The Temptations
Cat Stevens
Michael Jackson
Elvis Presley
The Doobie Brothers
David Bowie
Roberta Flack
Ralph McTell
Alice Cooper
The Buoys
Sammy Davis Jr.
Neil Young
Neil Diamond
Dr. Hook

It Never Rains In Southern California
I Don't Believe In Miracles
Clair
Happy X-Mas
Un Canto A Galicia
It Must Be Love
Sacramento (A Wonderful Town)
Backstabbers
Hi Hi Hi
Crazy Horses
Tumbling Dice
Apres Toi
Child In Time
Rocket Man
Perfect Day
I Put A Spell On You
Une Belle Histoire
Take It Easy
A Horse With No Name
American Pie
Papa Was A Rolling Stone
Morning Has Broken
Ben
I Just Can't Help Believin'
Listen To The Music
Ziggy Stardust
The First Time Ever I Saw Your Face
Streets Of London
School's Out
Give Up Your Guns
Mr. Bojangles
Harvest
Song Sung Blue
Sylvia's Mother

NederlaNd:
Arne Jansen &
Les Cigales
Boudewijn de Groot
Gerard Cox
Cornelis Vreeswijk
Louis Neefs
Mouth & McNeal

Meisjes Met Rode Haren
Als De Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen
1948, Toen was geluk nog heel gewoon
Veronica
Margrietje (De Rozen Zullen Bloeien)
How do you do?

Songfestival
Luxemburg wint het Songfestival met ‘Après toi’, gezongen door de
Griekse zangeres Vicky Leandros. Zij is ook in Nederland en Duitsland
razend populair.
Nederland eindigt op de vierde plaats met Sandra & Andres met het lied
‘Als het om de liefde gaat’.

Herinnert u zich deze nog-og-og-og?
Het was in 1972 dat ik me echt op de
popmuziek stortte. Net te laat, want de
Beatles waren uit elkaar en Jim Morrison,
Janis Joplin, Jimi Hendrix en Brian Jones (voor
de jongeren onder ons: dat was een van de Rolling Stones) waren al dood. De eerste grote aanschaf in mijn leven was een
Philips bandrecorder met ingebouwde luidspreker van ƒ 195,. Mijn slaapkamertje hing vol posters uit de Popfoto. Die
kocht ik voor de reuzenmiddenposters, verder vond ik het te
meisjesachtig. Ik las de Muziek Express en soms de (dure) Oor.
Ik kon niet opnemen met een kabel, dus zat ik met een microfoon voor mijn radiootje voor de beste nummers uit de Top
40. Als ik nu ‘Perfect Day’ van Lou Reed hoor, hoor ik nog
steeds de stem van m'n moeder, die dwars door de opname
schalt: "Renéééhéé, kom je eten?!"
Afspelen kon wel via een kabel. De bandrecorder zat verbonden met mijn Valkona grammofoon, een doorgevertje van
mijn oudere broer. Het geluid kwam uit een speaker in de deksel. Als ik dan de treble op mijn bandrecorder op hoog zette
en de bass op mijn grammofoon op laag, dan kon ik mezelf
voor de gek houden en net doen alsof het stereo was.
Mooie tijden met dooie idolen. Maar volgens mijn ouders ging
het daarna pas echt goed mis. "'Muziek' noemt ie die herrie?"
Niks mis mee, vind ik nu nog. Captain Beefheart, Zappa, de
Bonzo Dog Doo-Dah Band, King Crimson en Pink Floyd: ik luister er altijd nog graag naar. Ik stream het nu.
René Pennock

Missie 2022
1972. Ik word halverwege het jaar dertien. Het nieuws in dat jaar zorgt voor
een razendsnelle verouderingskuur. De
Rote Armee Fraktion moordt in Duitsland
en de IRA in Ierland en Engeland. Palestijnen
gijzelen Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen
in München. Hongersnoden zijn aan de orde van de dag.
De Club van Rome waarschuwt voor de uitputting van
onze planeet met haar rapport ‘Grenzen aan de groei’. Het
pijnlijke besef dat de wereld verrot is dreunt binnen in mijn
dorpse wereldje.
Deze prépuber heeft een plan. Een missie. Er moet namelijk een spreekbeurt worden gehouden. Wat zal hij kiezen
als onderwerp? De uitwassen van het kolonialisme, van de
Tweede Wereldoorlog, van internationale olie-, tabaks- en
voedselbedrijven, van dubieuze regeringen die door Amerika worden gesteund?
Uitgangspunt: hoe staat de wereld ervoor over pakweg 50
jaar, stel dat het 2022 zou zijn. Worden we verzwolgen
door smeltende gletsjers?
De zenuwen voor de spreekbeurt katapulteren me godzijdank terug naar mijn eigen leeftijd,
Mijn onderwerp is geworden: Johan Cruijff.
Ton Burgers
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“ We hadden

eigenlijk
geen stuiver
te makken”

Corry Ebbers van
‘Snackbar Corry’

30

Anna Bakker
Foto: Marc van Kempen

‘Onze Cur’
‘

50 jaar geleden? In 1972 was ik 25 jaar
en woonde ik op de Roukensstraat.’ Op
de hoek van de straat, een paar deuren
verder, zat een cafetaria. Aardig wat wijkkrantlezers zullen Corry Ebbers Hermens
(75) daarvan kennen, van ‘Snackbar Corry’.
Daar vlakbij, in de Van Den Havestraat,
groeide ze op in een gezin met twee zusjes
en een broer. Moeder werkte op de fabriek
van Flipje in Tiel, vader verdiende - in dienst
van anderen - zijn salaris met het innen van
geld van kleding op afbetaling. Op een kaart
tekende hij het wekelijks afgeloste bedrag in
guldens af.
Corry was er vroeg bij met de liefde. Al op
de kleuterschool wist ze: John, dat is hem! Al
scheelden ze vijf jaar. Later op de openbare
lagere school aan de Prins Hendrikstraat,
bleef dat zo. Zij onder in het gebouw, hij boven, bij de katholieken.
Vader bakte tussen de middag weleens pannenkoeken voor de kinderen of maakte wat
broodpap. Daarna ging de tafel nog even
aan de kant en dansten ze wat voor ze weer
naar school gingen. Wanneer ze later in de
middag weer thuis kwam, met haar vriendinnetje, en moeder was er nog niet, dan
sprongen ze samen even lekker op de canapé.
In het clubhuis op de Wedren danste Corry
ook weleens, verder een plek waar vooral
geknutseld werd. Een ander uitje, zoals voor
veel Nijmegenaren in die tijd, was het bezoek aan het badhuis. Met het hele gezin liepen ze, gewapend met een handdoek onder
de arm, daar naartoe.
Duivensoep
Op zondagochtend bleef het gezin Hermens
bij voorkeur binnen. Dan stonden de buurmannen - van de families Alwieger, Rensing
en Geurts - buiten met een bakje in de hand
te fluiten en in de lucht te turen. Wachtend
op de terugkomst van hun duiven.
De omgeving waarin Corry opgroeide en
woonde was indertijd echt een arbeiderswijk én familiewijk. Ook in later jaren bleef
dat zo, met haar zussen en schoonfamilie
die in de Beijenstraat woonden. Iedereen
kende elkaar zowat, zorgde voor elkaar. Was
er in de buurt eens iemand ziek dan kregen
ze duivensoep.
Het kiend en het kleintje
Na de huishoudschool op de Groesbeekseweg, was het vanaf haar veertiende jaar werken geblazen voor Corry, poetsen op scholen. Maar in de avonduren was ze in de
portiek van Bakker Leo Brouwer te vinden,
op de hoek van de Groesbeeksedwarsweg
en Daalseweg. Een mooie plek voor de jongens en de meisjes uit de buurt om elkaar te
ontmoeten en even lekker wat te vrijen. Zo
ook dus Corry en John, nog steeds haar
grote vlam, toen haar verkering. Ze hingen
er net zolang rond tot ze werden weg ge-

stuurd door mevrouw Brouwer: ‘Wieberen
jullie!’
Corry was 16 jaar toen ze moeder werd. ‘In
die tijd helemaal niet zo bijzonder hoor!’ Het
was haar niet bijgebracht, hoe kinderen krijgen ging. Ze was een teer poppetje qua gezondheid, dat ze 's morgens moest overgeven was dus niet vreemd. Toch stuurde
moeder haar op zeker moment maar naar de
dokter. ‘Heb je een vriendje?’, vroeg dokter
Heikens. Ja dus, en ze was tot over haar
oren verliefd. Daarna vertelde hij haar dat ze
een baby ging krijgen. 'En wat nu?’ 'We gaan
wel even samen naar huis.'
‘Ben je verliefd, wil je trouwen?’, vroegen
haar ouders. ‘Zeker!’ Maar schoonmoeder
Ebbers stelde een hele andere vraag: 'Wat
denk je van abortus?'
Waar ze het over had? Corry had geen idee.
Dat hele woord kende ze niet. 'Nou nee,
doe maar niet', had ze daarom geantwoord.
En zo kwam het tot een huwelijk en trokken
ze met zijn tweetjes in op de Van Den Havestraat. Een klein half jaar later kwam John
jr. ter wereld.
Zowel haar ouders als schoonouders steunden haar enorm, hoorde ze vader eens tegen
moeder zeggen. Die opmerking bleef op
een of andere manier hangen. Ze was nog zo
jong. Ook vader zelf gaf de kleine regelmatig de fles.
Met enige tegenzin daarom verhuisde Corry
op zeker moment naar de Roukensstraat.
Soms draaide ze wat Elvis of Fats Domino,
dat beurde haar op. Maar van zelf gaan dansen kwam het niet meer, met dat kleintje in
de wieg. Met tranen in haar ogen zag ze hoe
haar nichtjes in de avond daarvoor wél de
stad in gingen.

Tante Jo
Het gezin Hermens bleef, ook al was iedereen na verloop van tijd getrouwd, vaak samen komen, meestal was dat in het ouderlijk bovenhuis op de Van Den Havestraat.
Daaronder zat drukkerij Lorre. Alle meiden
uit de buurt werkten daarvoor. Met het kloppen, lijmen en klemmen van boeken verdienden ook de vrouwen uit het gezin Hermens zo wat bij. Omdat het vooral om
thuiswerk ging was het nog gezellig ook, zo
met zijn allen.
Rond de kersttijd lag het hele huis van boven
tot onder vol met van die grote kerststerren
die verlijmd moesten worden. Na bewerking gingen ze allemaal op een grote hoop,
dat was het snelste werken. En viel er het
meeste mee te verdienen. Daartussenin, samengevouwen in een hoekje, zat de oude inwonende tante Jo wat te knikkebollen. Aan

het einde van de dag gingen de gelijmde
sterren allemaal netjes in dozen en kreeg
tante Jo ook weer wat ruimte terug.
De Berini’s
Op zeker moment kwamen de Berini-brommers op de markt. Sloos op de Daalseweg
was een van de eerste die ze verkocht. Corry’s zusjes, die net als Corry en moeder als
schoonmaaksters op de scholen werkten,
schaften er beiden eentje aan, op afbetaling. Corry zelf wilde ook. En besprak het
met John. Niet veel later kwam hij met een
Solex aan, een ongekende domper. ‘Met dat
eitje! Mijn zussen hebben allemaal zo'n
mooie brommer, en moet je mij nou zien!’
Dikke tranen van het huilen hadden bij die
teleurstelling over haar wangen gestroomd.
Maar er zat niet anders op, ze moest het er
mee doen. Toch wilde haar zusje uit de Beijenstraat het ook wel eens proberen, op de
Solex. Wegrijden, nadat ze met een hendel
het motorblokje op het voorwiel had gezet,
ging prima. Maar stoppen? Na het eerste
rondje door de Beijenstraat volgde noodgedwongen nog een rondje, en toen nog een.
Ondertussen was wel een duidelijk 'Help!' te
horen. ‘Ik weet niet hoe ik moet stoppen.
Hoe nou?' Een cordon, gevormd door een
aantal potige mannen uit de Beijenstraat,
maakte uiteindelijk een einde aan het ritje.
Later kreeg Corry alsnog haar Berini, en zo
bracht ook zij elke week een bezoekje aan
Sloos om de aflossing te betalen.
Negen jaar na de geboorte van John jr.
volgde de tweede zwangerschap. In de laatste dagen leek het toch niet goed te zijn, en
bracht John haar urine naar de praktijk van
dokter Heikens en Halbe voor controle. Heikens zelf kwam met hem mee terug, om
Corry te vertellen dat het kindje niet meer
leefde. Daarna bracht hij haar zelf in zijn
auto naar het ziekenhuis. Een bijzondere
huisarts was het, dat zeker. ‘Maar’, vertelt
Corry, ‘het was dan ook een andere tijd, iedereen wist wat van elkaar. Het was niet zoals nu, dat je alsmaar door moet. Ook later
kende hij mijn kinderen, wist wat ze deden,
als er wat was, kon ik meteen bellen.’ Een
jaar later, in 1974, werd zoon Denny geboren. Inmiddels was Corry zelf toen niet meer
dat ‘kiend’, en werd moeder-zijn van een
baby’tje voor haar een heel ander verhaal.
Snackbar Corry
Twee deuren verderop in de Roukensstraat,
op de hoek met de Prins Bernardstraat, was
dus een cafetaria, gedreven door de familie
Vos. Hij was koppelbaas en zette in Duitsland mensen aan het werk . Met een ‘Goh
Cor, kun je effe komen helpen, wij moeten
weg’ was ze er ingerold. Nooit eerder gedaan, maar ze deed het. De volgende dag na
een telefoontje weer, gedoe met Engelse
werklui. ‘Kun je hem ook weer los gooien?’
Het pand zelf was van Eef Gerritsen die in cafetaria's gokkasten had staan. Na een tijdje
kwam de vraag van hem: ‘Heb je geen interesse om het over te nemen?’ Ze was nog
wel een kwebbeltje, dat zou haar wel
lukken, had hij zo gedacht.
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‘Tante Cur’
Vervolg van pagina. 31
Niet dat Corry niks anders te doen had.
Overdag poetste ze op scholen, en ze was
dus ook nog een jonge moeder. Bovendien
moest het nodige op tafel worden gelegd ter
overname. Geld dat niet zo beschikbaar was.
Maar ze had het poetsen er nog bij als inkomsten, dus vooruit maar. John werkte in
het onderhoud bij de universiteit, daarmee
waren in ieder geval de benodigde verzekeringen afgedekt. Eef kwam praten - met aflossingen en de opbrengsten van de gokkasten zou het moeten lukken. Met als
resultaat dat op zeker moment ‘Snackbar
Corry’ te lezen stond op de gevel. Alsnog lag
ze ervan wakker. ‘We hadden eigenlijk geen
stuiver te makken.’

bakker Klaassen, op de hoek met de Jacob
Canisstraat, zat in die tijd snackbar Piet
Mooij. Corry’s zwager kwam er mee aan dat
het te koop stond. ‘Niks voor mij, ik hoef helemaal niks meer.’ Alsnog, ze ging met Piet
aan tafel. Een tijdje later hing het bekende
bord weer op de gevel, waar het nu nog
hangt.
Eenmaal terug op het oude nest bleek het
vrome Nijmegen-Oost een verademing bij
wat ze in voorgaande jaren meemaakte: ‘De
studenten die er kwamen droegen me op
handen.’ En als Corry het eens druk had,
nou dan bakten ze toch gewoon mee! Vaste
klant was Harry, de hond van dispuut de Olifant. Hij kwam dagelijks zijn frikandel opeisen. Het ging zelfs zover dat wanneer het
dispuut Harry weer eens kwijt was ze belden: ‘Cur, is Harry bij jou?’ ‘Kwamen ze hem
weer ophalen.’

De snackbar die vóór Corry’s tijd pas om vier
uur in de middag open ging, opende vanaf
toen om twaalf uur al de deuren. Vier uur later nam haar nichtje het over. Zelf ging Corry
dan aan het werk op de school op de Schoolstraat, om daarna het werk in de cafetaria
weer over te nemen tot middernacht. De
buurtjes, tante Betje en tante Marie, hielpen
in de late uurtjes bij het schoonmaken. Zo
ook was Corry’s moeder bijna altijd aanwezig, om uien te snipperen, nasi, bami en gehaktballen te maken.
Het was een zware tijd. ‘Waar het om ging,
was geld verdienen. Je deed het niet omdat
je het nou zo leuk of gezellig vond. Vroeger
had je geen keuze. Als je ergens aan begon
moest je het afmaken, vooral met die schulden. Ik had geen notie van geld en wist eigenlijk niet dat ik dat zakelijke in me had.
Want ik was ook een watje. Als mensen uit
de buurt het gas en licht niet konden betalen, schoot ik dat geld weleens voor. Dat
geld bleek ik dan voorgoed kwijt, de klant
trouwens ook.’ Het zakelijke lag meer op ander vlak, slim inkopen doen bijvoorbeeld.
Wat ze ook deed: royale porties scheppen.
Daarvoor kwamen veel klanten terug. En ze
verwende de kleintjes die meekwamen met
hun ouders.
Zo’n tien jaar draaide Corry zo haar zaak op
de Roukensstraat, waarna ze een cafetaria in
Groesbeek overnam. Van korte duur echter,
daarna deed zich in Arnhem een kans voor
weer wat op te bouwen. Maar ja, ze is Nijmeegse! Dolblij was ze dus toen ze iets op
de Willemsweg kon overnemen en iedere
dag de Waalbrug kon laten voor wat het
was. Het bleek doorbijten daar. Natuurlijk
had ze al die jaren achter het buffet weleens
van zichzelf af moeten bijten, maar die locatie was toch echt andere kost. ‘Een hele
zware cafetaria’, Al mochten de klanten haar
graag en werd ze zo nodig beschermd, het
was teveel voor haar.
32

Waar Corry vroeger op de Daalseweg nog wel eens brood haalde bij

Na zes jaar op de Daalseweg, Corry was 48
jaar, werd John, de liefde van haar leven,
ziek en overleed plotseling aan een hartstilstand. Daarmee stopte alles voor Corry,
werd alles anders. Veli kwam en nam de cafetaria over. ‘Graag met je naam erbij.’ Ze
mocht de nieuwe uitbater, dus oké, maar bovenal wist ze zo zeker dat er niet weer een
nieuwe snackbar Corry voor haar zou opstaan. Het was genoeg geweest.
In de jaren die volgden werd het stil om
Corry heen. Het werk miste ze niet, wel haar
klanten, vooral de studenten. Het familieleven kwam weer meer op de voorgrond, ze
leefde volop mee met haar zoons die tot de
Nederlandse Judotop gingen behoren, en ze
kreeg vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Maar ze moest ook weer een
groot verlies incasseren. Zoon Denny overleed, veel te jong, na jarenlang ziek te zijn
geweest. ‘Ook dat heeft weer een ander
mens van me gemaakt, heeft de glans van
mijn leven afgepakt.’
Terugblikken vanuit 2022
Na lange tijd buiten Nijmegen-Oost te hebben gewoond, is Corry sinds vijf jaar terug in
Oost, heeft een benedenwoning op de Daalseweg kunnen bemachtigen. Haar plek heeft
ze ondertussen weer helemaal gevonden in
de wijk. En de wijk haar blijkbaar ook. Toen
ze onlangs terug kwam uit de stad lag er zomaar ineens een bos rode rozen bij haar
voor de deur. Van haar lover kan het overigens niet geweest zijn, die was er maar één

in haar hele leven, ‘en daar blijft het ook bij.’
Tegenwoordig heeft ze tijd om de Wijkkrant
te lezen. ‘Vroeger was het werken, werken,
werken wat de klok sloeg, en geld verdienen. Ik heb hem toen in ieder geval nooit gelezen.’ Want wat was het leven anders vijftig
jaar geleden! Dat luxeleven van nu was er
‘helemaal niet.’ Een ander groot verschil:
‘Vroeger werd je dom gehouden, de ooievaar stond bij wijze van spreken nog achter
de deur.’ Corry weet er alles van. ‘Tegenwoordig zijn er niks geen goochelverhalen
meer, een kind van twee weet al bijna piekfijn uit te leggen waar de kinderen vandaan
komen.’ Het gezinsleven is sowieso veel veranderd. ‘Gelukkig zijn de mannen een stuk
behulpzamer geworden in het huishouden,
iedereen pakt tegenwoordig aan, dat zie ik
ook bij mijn zonen.’ Daarnaast is de afstand
tussen ouders en kinderen kleiner geworden. Kinderen zeggen geen u meer tegen
hun ouders, ze nemen elkaar meer in vertrouwen.
Wat dat aangaat vindt Corry de tijd van nu
een stuk beter. Maar er ging ook wel wat
verloren: de kleine middenstand, de kruideniers, slager Bos, de VAWE op de Daalseweg, kruidenier Polman, de Jamin in de Beijensstraat. Vooral die laatste mist ze. Moeder
kocht daar gebroken koekjes, op terugweg
van het kerkhofbezoek.
‘En vroeger deelde je meer, gaf je meer, kon
je met een gerust hart even het touwtje uit
de brievenbus laten hangen. Nu is dat Fort
Knox. Ik draai de deur zelfs al dubbel op slot
als ik even naar de overkant moet. Ook de
fiets gaat altijd op slot, voor je het weet is hij
verdwenen.’
Tante Curry
Ook anders dan vroeger is dat de buurtjes
niet meer even zo binnen komen lopen. Zelf
doet ze het trouwens wel, er wonen voor
haar zo veel bekenden in de wijk. Wel schuiven er al snel wat mensen aan als ze voor in
haar tuin zit met het mooie weer. Bij ‘onze
Cur’. In de buurt kennen ze haar niet anders,
ook de kinderen niet. Af en toe komt ze
nog wel eens een student van vroeger tegen.
Ook dan is het nog steeds zoals vroeger,
liefkozend en ook wel gepast: ‘tante Curry.’
Al was het vijftig jaar geleden een andere
tijdsgeest, Corry had wel zo haar dromen.
‘Toen wist ik het wel, ik droomde ervan een
herenhuis te hebben en in een cabrio rond
te rijden.’ Dat grote huis kwam er, weliswaar in een andere wijk, en de cabrio had ze
kunnen kopen. Maar ze deed het niet. Van
huis uit kreeg ze immers altijd mee geld
achter de hand te houden voor als er wat gebeurt. Zelf zegt ze nu juist tegen haar zoon:
‘Als je het leuk vindt, ga op vakantie, geniet
ervan.’ Zelf houdt ze het liever klein, met de
familie en kleinkinderen, met haar vriendinnen spreekt ze regelmatig wat af, gaat met
ze uit eten, dat wel.
Daarnaast proberen ze haar weleens mee te
krijgen, naar een wijkactiviteit. In haar oude
schooltje. Maar Corry laat zich, anders dan
vroeger, niet meer zo snel vastleggen. ‘Ik
ben meer het type vlinder nu.’

Muziek bij OBG
Muziek zorgt voor verbinding en sfeer. En voor spontane
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Nijmeegs Vrouwenkoor laat op zondag 16
oktober van zich
    





 o.a. Vic          
horen. Zij zingen een potpourri van liederen van
Nees en Dvorak met het thema bloemen, planten en natuur.
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OBG Markt



Elke donderdag staat onze hal vol met de koopwaar van verschillende
enthousiaste verkopers. Van zelfgemaakte kaarten tot mooie jurken
en tassen. Ook is het bedrijf Vicura aanwezig. Zij geeft advies over
onder andere rollators, scootmobiels en andere producten waardoor
u uw bewegingsvrijheid
behoudt of vergroot.
 


Kortom, de OBG Markt is voor ieder wat wils en bovenal gezelligheid.
Komtu ook?





U bent elke donderdag van 10:00 tot 12:00 uur van harte welkom in de hal van OBG.









 









Zelf op de OBG markt staan?
Neem dan contact op met S. Vermeulen via s.vermeulen@obg.nu of via telefoonnummer (024) 3279 259

AGENDA
Zondag 9 oktober, 14:30 - 16:00 uur, OBG Matinee: Nimma in een notendop
Dinsdag 11 oktober, 14:00 – 16:00 uur, Seniorencollege: Titus Brandsma in gesprek met Jezus
Vrijdag 14 & 28 oktober, 18:00 - 20:00 uur, Syrisch eten met Mawteni
Dinsdag 11 & 25 oktober, 19:30 - 22:30 uur, Dansavond Seniorencafé Burgerlust
Zondag 16 oktober, 14:30 – 16:00 uur, OBG Matinee: Het Nijmeegs Vrouwenkoor
Zondag 30 oktober, 14:30 - 16:00 uur, OBG Matinee: Amusementenorkest The Flyers
Voor sommige activiteiten moet je je inschrijven.
Kijk voor alle voorwaarden en meer activiteiten op onze kalender op www.obg.nu.









Zakelijke

Jouw zakelijke aanbod ook hier? Voor €12,50 incl. btw

Prikbordadvertenties

Nijmegen-Oost.nl
Dé plek waar je alles vindt in en over Nijmegen-Oost

Je zakelijke advertentie ook in de Wijkkrant?
Plaats gemakkelijk en snel je zakelijke advertentie op nijmegenoost.nl/prikbord. Met een paar klikken en iDeal ben je klaar!

Poppenspel-voorstelling in de
Poppenspeler
Herfstvakantie.
Femke Klein geeft op za. 22 t/m zo.
30 okt. 2022, telkens om 10.00 uur
en 11.15 uur een voorstelling! Kijk
voor informatie en reserveren op
hvertelbedrijf.nl/ huiskamertheatertje/

marcvankempenfotografie.nl
Uw website wordt zo gebouwd dat
klanten u snel gaan vinden. Groet,
Marc van Kempen
marc@marcvankempenfotografie.nl
---------------------------------------------------------

Fotograaf! Mohanad is al meer dan 20
jaar fotograaf en maakt al jaren mooie
foto’s voor de Wijkkrant. Hij heeft nu
een eigen foto/video-studio en fotografeert alles wat u wilt. Van bijzondere
familiemomenten, portretten op posterformaat tot pasfoto's of dinermenu’s. Zowel binnen als buiten. Zelf zegt
hij: “Together we create your Dreams.”
06-85454080 / www.mohanadataya.nl
---------------------------------------------------------

Uw levensverhaal, beknopt of gedetailleerd, via interviews uitgebracht als
mooi boek, in kleine oplage voor uw eigen kring. Een uniek en waardevol document. Anna Bakker schrijft bewonersportretten voor deze Wijkkrant én,
in opdracht, levensverhalen.
06-22363599. www.levensverhalen.nu
--------------------------------------------------------- annabakker@levensverhalen.nu
Feestje voor 75 plussers? Check de --------------------------------------------------------- Te koop gevraagd vuilnisemmer met
website www.muziquest.nl voor de Behandel-/spreekruimte te huur in op deksel ‘NIjmegen’
Nijmegen-Oost. Inclusief, airco, in- Telefoon: 0610534399
Grote Nostalgieshow. Of bel mobiel
tercom, wachtruimte, eventueel on- --------------------------------------------------------06-15500129, Simone Kiekebosch
--------------------------------------------------------- derzoeksbank. Representatieve loca- Websitebouw. Bent u uw eigen be-

Te huur of te koop vrijstaande vakantiewoning. in Griekenland in
Noord-Evia, prachtig uitzicht op baai
(2,5 km), omsloten tuin, zwem en
wandelgebied, groene omgeving.
Rustig dorp. Voorkeur verhuur voor
langere periode bijv overbrugging,
fam.vak. werk/vak. info 0622993903

advertenties

------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Nog steeds deels te huur: kantoor/praktijkruimte op maan-, dins- en
donderdagochtend en vrijdag de hele
dag. Individueel of klein groepje: het
mag weer! Gelderselaan 2. Mail naar:
the.vre@kpnmail.nl
---------------------------------------------------------

Ingerichte kantoorruimte in uniek
pand in Nijmegen-Oost te huur tot
eind 2023. Liefst drie tot vijf dagen
per week. Ongeveer 80 m2 op rustige locatie. Tel.: 0683359864
---------------------------------------------------------

Jezelf in beeld. Een mini-vakantie in
Centrum Savita in Winterberg. Je bezinnen over de vragen wie was ik,
wie ben ik nu en wie wil ik in de toekomst zijn? Toe aan een nieuwe
focus? www.hettywolters.nl

tie aan Groesbeekseweg. Voor meer drijf gestart of wilt u meer met uw
info bel. 0629044309
hobby doen en heeft u nog geen
--------------------------------------------------------- website? Neem de stap naar profesDeze Wijkkrant is vormgegeven door sionalisering en laten we eens vrij--------------------------------------------------------A-Formaat, grafische vormgeving voor blijvend uw wensen doornemen.
papier. Een tijdschrift, boek, krant laten Voorbeelden van websites:
maken? a-formaat@kpnmail.nl
maritamistar.nl
caminointerimencoaching.nl
--------------------------------------------------------- Ook voor tekstredactie.

Energetische Hypnose (therapie)
Zit je niet lekker in je vel? Wil je je
meer bewust worden van je eigen
kern en kracht? energetische hypnose kan je veel brengen, ook Magnetisme, Reiki, 0611452378
www.saray-praktijk.nl /

Met bergschoentjes de Alpen in
Ik groeide op in een Brabants dorp
in een gezin met vijf dochters
waarvan ik de oudste ben. In 1972
was ik 12 jaar oud. Mijn vader was leraar biologie, mijn moeder bibliothecaresse.
We hadden een groot huis en een flinke
tuin, met moestuin. Ik leerde al vroeg boontjes doppen, onkruid wieden en bloemen
zaaien. Er waren altijd dieren om voor te
zorgen: kippen, een hond, een kat, cavia’s,
konijnen, klauwpadden, woestijnratten, muizen, parkieten en vissen. Niet zelden verdween een kip of konijn in de pan. Pa

slachtte ze vaak zelf. Hakte hij de
kop van de kip, dan liep het lijf de
tuin uit. Ook werden we behoorlijk
milieubewust opgevoed. Plastic zakjes werden uitgewassen en hergebruikt, etensrestjes verdwenen hooguit op
de composthoop. Elk jaar gingen we met het
hele stel kamperen in Frankrijk of Zwitserland. Op onze bergschoentjes maakten we
lange wandeltochten. Altijd op zoek naar
bijzondere insecten voor ma’s verzameling
opgeprikte vlinders, kevers en spinnen. Pas
veel later leerde ik op mijn wandelingen ook
naar boven te kijken. Op warme zomerzon-

dagen togen we met een propvolle Citroën
naar een lokale plas. Zodra het er druk werd,
zaten wij alweer thuis met rozige lijfjes en
zand tussen te tenen. ’s Avonds bakte pa
zelfgemaakte frietjes. Ik bedacht altijd spelletjes en verhaaltjes voor mijn jongere zusjes en nam hen mee naar de kermis of op
een fietstocht. We hadden een eigen strippotheek en deden toneelstukjes tussen de
gordijnen van het souterrain. De tv was zelden aan. Creativiteit en natuur vormen nog
altijd een rode draad in onze levens.

Geen stofzuiger, wel borstplaat
In 1972 was ik twintig jaar en studeerde geschiedenis. ’t Haantje wist ik feilloos te vinden, maar de Daalseweg zei me niets. Ik begon het jaar op de Straalmanstraat 16. Voor
60 gulden per maand had ik een hok van 2,5
x 2,5 meter, met een wastafel in het portaal.
Mijn bed lag op de grond, mijn boekenrek
stond op het bureau. Ik verwarmde me met
een butagaskacheltje. Als het brandde,
moest het raam op een kier staan, want anders vergiftigde ik mezelf. Het hele huis was
primitief: geen douche, geen keuken, geen
stofzuiger. Douchen deed ik op het
34 sportcentrum. Koken gebeurde op

de kamer van Charles, een van mijn huisgenoten. Hij had een kooktoestel, ook op butagas, waarop we gerechten als macaroni
met ham en kaas klaarmaakten. Ik had het
prima naar mijn zin op de Straalmanstraat,
maar mijn ouders dachten daar anders over.
‘Stofzuigen jullie nooit?’, vroeg mijn moeder.

lange tafels, waaraan ’s middags en ’s avonds
twintig studenten en andere alleenstaanden
een warme maaltijd kregen.

Twee maanden later kon ik de kamer overnemen van een goede vriend die ging samenwonen. Op dit adres, Groesbeekseweg
11, zwaaide meneer Tromp de scepter. Samen met ‘Moeke Tromp’ dreef deze bakkerszoon al tientallen jaren een pension annex eethuis. In de kelder stonden enkele

Loes Wijffels

In 1972 was de glorietijd voorbij. Tromp had
nog één pensiongast en een paar vaste eters.
Erg vond hij het niet, hij was bejaard en
dreef rustig uit. Bakken kon hij trouwens
nog als de beste: met Sinterklaas kreeg elke
huurder een overheerlijk hart van borstplaat.
En mijn ouders konden gerust zijn, want de
dochter van het echtpaar kwam elke week
uit Malden om het huis te poetsen.
Rob Wolf

Kor
Goutbeek

E

1972: Vrijheid, blijheid
maar ook onveiligheid

en fictief tafereeltje uit 1972, dat zomaar waar geweest zou
kunnen zijn. Houdt u even de overtredingen-score bij met
een bril van 2022?

Zoon Bram van de boerderij in de Ooij scheurt op zijn Zundapp met
wapperende haren en baard naar Nijmegen. Zijn vader en boer Jan
rijdt ondertussen in een pick-up-truck, zonder gordel, met de twee
jongere zonen los in de achterbak, op een kratje. Zoon Bram werkt
als portier in een gebouw waar ook een crèche is gevestigd. Hij
schopt wat hondendrollen op de stoep aan de kant om er te komen.
Hij steekt nog eens een shaggie op - Drum - terwijl de peuters en
moeders langs hem naar binnen lopen. Vader Jan verbrandt ondertussen overtollig landbouwplastic op het erf met zwarte rookwolken tot gevolg. Restanten van het bestrijdingsmiddel DDT sluist hij
in de sloot en er staat een roestend autowrak naast de boerderij. De
conclusie is duidelijk: de samenleving is destijds veel vrijer, maar ook
veel meer milieubelastend en veel onveiliger. Het aantal verkeersdoden is bijvoorbeeld torenhoog…

fietsers dat slachtoffer wordt van een aanrijding blijkt namelijk te
halveren bij een rotonde in vergelijking met een kruising met stoplichten. Begin jaren tachtig werden de zogeheten minirotondes ingevoerd in Nederland. De bouw versnelde in de jaren negentig en
tegenwoordig telt Nederland 5600 rotondes. Ook verbeteringen aan
de auto zoals kreukelzones, airbags en routenavigatie dragen belangrijk bij aan veiliger verkeer. In 2021 telde Nederland zo’n 580
verkeersdoden. Het aantal reizigerskilometers verdrievoudigde
sinds 1972, wat betekent dat de relatieve veiligheid per gereden kilometer 16 keer groter is geworden!

Ook in de Daalseweg voor het Badhuis kwam een rotonde. Dit is de oude
situatie, in 1972

Enkele maatregelen

1972 - Het zwartste jaar voor verkeersveiligheid
In dit jaar vindt de grootste verkeersramp in onze geschiedenis
plaats: een kettingbotsing bij Prinsenbeek kost 13 mensen het leven
en er zijn 26 mensen zeer zwaar gewond, veelal verbrand. Het totale aantal verkeersdoden is in 1972 hoger dan ooit: 3250. Sindsdien
heeft de overheid vele stappen genomen om dat aantal naar beneden te krijgen. In onze eigen stadsdeel werden bijvoorbeeld vier rotondes aangelegd: bij het Badhuis, het Mariaplein, HeyendaalsewegGroenewoudse weg en Hengtsdalseweg-Broerdijk. Het aantal

Gordels voor
Motorhelm
Alcoholpromillage max 0.5
Brommerhelm
Gordels achter
Beginnend bestuurder max 0.2
Verbod op drugs voor bestuurder
Snorfiets helm

Verplicht
1972
1972
1974
1975
1992
2006
2017
2022

Tientallen winkeltjes in 1972
Het is haast niet meer voor te stellen dat onze wijk vijftig jaar geleden tientallen bakkers, slagers, groentewinkels, drogisterijen en kleine kruideniertjes telde.
De opmars van de supermarkt was echter niet te stuiten. Zo werd in 1972 de
schoenenfabriek Nimco omgebouwd tot Eurocenter. Ketens als Albert Heijn
(Daalseweg) en Edah (hoek Broerdijk – Hengstdalseweg) zouden in de loop der
jaren de kleine (eenmans)zaken wegconcurreren, ook in Nijmegen-Oost.
Toch hebben kleine winkeltjes het nog jaren volgehouden, zoals delicatessezaak
De Laak op de Berg en Dalseweg, textielzaakje Rijhnen-Bax aan de Tooropstraat
en de groentezaak Eisenburger op de hoek Daalseweg - Mozartstraat (foto).
Tekst: Jeroen van Zuylen, foto: toestemming RAN
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

GRATIS INFORMATIE AVONDEN
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Thiemeloods
Foyer open: half
uur voor aanvang

Leemptstraat 34
Nijmegen

THIEME
LOODS

• isoleren is stap één
• geen redenen voor paniek
• inzicht krijgen door te meten
• wonen is een werkwoord
• materiaalgebruik en prioriteiten
• constructie-condens / binnenklimaat
• zelfwerk, plan, kosten

Aanmelden: via mail naar kantoor@veerdonkbouw.nl
www.veerdonkbouw.nl/isoleren-en-energie-besparen
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Hoe meet ik waar de meeste kou vandaan komt?

•

Zijn er makkelijke verbeteringen mogelijk?

•

Wat is een koudebrug en hoe is die te isoleren?

•

Hoe meet ik waar de meeste kou vandaan komt?

•

Zijn er makkelijke verbeteringen mogelijk?

•

de combinatie
van tochtdicht, ventileren en verwarmen
• Wat is een koudebrug en hoe is die te isoleren?
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isolatiematerialen
en hunentoepassingen
• de combinatie
van tochtdicht, ventileren
verwarmen
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en hun toepassingen
daken:
isolatiematerialen
en afwerkingen
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Hoeveel bespaar ik door bewuster te wonen?

•

daken: isolatiematerialen en afwerkingen
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Hoeveel bespaar ik door bewuster te wonen?
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Is het
nodig om het hele huis te verwarmen / isoleren?
• Is het nodig om het hele huis te verwarmen / isoleren?
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in? in?
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temperatuur verwarming
? ?
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temperatuur
verwarming
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Wat is damp-open en luchtdicht bouwen?

•

Wat is damp-open en luchtdicht bouwen?
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Hoe voorkom je condensatie in de constructie?

•

Hoe• voorkom
je condensatie
in de constructie?
voor en nadelen
van spouwmuurisolatie

•

voor• en
van spouwmuurisolatie
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een vloerverwarming
op een houten vloer?
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Wat vloerverwarming
zijn P.V.T. panelen? op een houten vloer?
Kan• een

•

Wat zijn P.V.T. panelen?
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Wat is tripel-glas en monumentenglas?

•

Wat is damp-dichte, damp-open en vochtvariabele folie?

•
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en wel
monumentenglas?
een oud huis
van het gas af?
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Wat• isvoorbeelden
damp-dichte,
damp-open
en vochtvariabele folie?
van oplossingen
die werken

•

Kan een oud huis wel van het gas af?

•

voorbeelden van oplossingen die werken
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In de jaren zeventig kon alles en mocht alles, zo leek het tenminste. Onderstaande
nuancering schreef oud-redactrice Marleen
de Jong in de Wijkkrant in 2010. Kor Goutbeek schreef de inleiding.
Pater Brugmanstraat: Anti-autoritaire kresj
De allereerste anti-autoritaire crèche van
Nederland verscheen in de straat waar Bomans en Cals woonden als student, de Pater
Brugmanstraat. Het imago was slecht. Kleuters die spelen met hamer en spijkers - échte

Opvoeden
in Oost
Marleen de Jong
(links op jeugdfoto)

W

at is dat nou weer?
Ja, daar staat me vaag nog wat
van bij… Oja, dat weet ik wel,

want ik…

Drie mogelijke reacties op iets wat begon in
Nederland in 1969. De jonge ouders van
toen wilden het allemaal anders. Vooral de
vrouwen hadden genoeg van al die mannen
die het maar hadden over ‘democratie’, maar
ondertussen het huishouden en de opvoeding van de kinderen overlieten aan de moeders. Als reactie hierop ontstond in 1969
op de ‘Kritische Universiteit’ een marxistisch georiënteerde vrouwenbeweging.
Naast de ideologie van kinderen weerbaar
en met een goed groepsgevoel op te voeden, wilden de moeders zelf ook armslag
hebben om zich ‘te kunnen ontplooien’, dat
wil zeggen, ook gewoon te kunnen studeren. De logische oplossing was: kinderopvang.
Zo begon de eerste ‘Antiautoritaire crèche’
in Nederland op de Pater Brugmanstraat in

- of anders vonden ze wel ergens een verdwaald glas sherry. Dat was het beeld dat
destijds heerste over deze experimentele
crèche. Maar mensen die destijds op deze
crèche zaten benadrukken dat ouders juist
wél betrokken waren bij hun opvoeding.
Eerder een beetje te veel zelfs. Ouders die
hun kinderen naar een anti-autoritaire crèche lieten gaan, waren meestal net afgestudeerd, of nog bezig met een studie. En
maakten volop bewuste keuzes. De omgang
met de kinderen moest volgens de officiële
visie uit die tijd: 1. De fiksatie van een kind

op één ouderpaar tegengaan door het meerdere contactpersonen te bieden. 2. Verhinderen dat de gezagsafhankelijkheid van een
kind zich in de karakterstructuur vastlegt. 3.
Alle ruimte geven aan creativiteit, bijvoorbeeld in het ontdekken van eigen en andermans lichaam.
Er zijn maar liefst twee documentaires gemaakt over deze crèche: ’Wij anti-autoritaire kinderen’ uit 2019 van Killinger en ’Een
andere manier van opvoeden’ uit 1974 van
Voogd&Bromet.

Antiautoritair

Nijmegen-Oost: de ‘Paterbrugmankresj’ (na
een valse start aan de St. Annastraat, waar ze
weg moesten vanwege een bommelding).
De invulling van ‘antiautoritaire opvoeding’
was om kinderen hun eigen autoriteit te laten ontdekken, conflicten zelf op te lossen,
weerbaar te zijn binnen de maatschappij en,
hier kwam het marxisme om de hoek kijken,
solidair te zijn met de arbeider.
De ouders waren vooral studenten die wilden breken met de manier waarop ze zelf
waren opgevoed: vader was de baas en kinderen ‘zie je wel maar hoor je niet’. Hun kinderen moesten opgroeien tot zelfstandig
denkende, solidaire en zeer sociale volwassenen, zo was het credo. Dat kwam in de
praktijk nogal eens neer op eindeloos vergaderen voor de ouders over waar de grenzen nu precies moesten worden getrokken.
Waarbij ze zichzelf onderling ook corrigeerden, steunden en opvoedden. Ondertussen gingen de kinderen hun gang, en niet
precies volgens de door de volwassenen uitgedachte visie, kinderen zijn en blijven immers kinderen. Een situatie die zowel de
ouders als de kinderen goed beviel.
De critici spraken over ‘vies en voos, opvoeden tot crimineeltjes’. Maar er werd o.a.

goed gelet op goede voeding voor de kinderen, ze konden zelfstandig dingen onderzoeken en natuurlijk uitzoeken waar de
grenzen lagen. Door de sociale controle onder de volwassenen hadden de kinderen
geen last van irrationele autoriteit, al werd
er weldegelijk ingegrepen als dat nodig was.
Het groepsgevoel dat ontstond bij zowel de
ouders als de kinderen hielp iedereen door
de moeilijke momenten van het leven heen.
Zo waren echtscheidingen in die tijd praktisch aan de orde van de dag, maar iedereen
was er om de ander te steunen. De kinderen
hadden dagelijks verschillende volwassenen
om zich heen om zich aan te spiegelen. De
crèchegroepen bleven vaak jarenlang bestaan omdat de kinderen gezamenlijk doorstroomden naar dezelfde kleuterschool, lagere school en vaak zelfs naar dezelfde
middelbare school gingen.
Zijn de kinderen van toen nu allemaal opgegroeid tot de volwassenen die hun ouders voor ogen hadden? Vast niet. Zouden
de jonge ouders van toen het nu, erop terugkijkend, weer precies zo doen? Ook vast
niet. Maar er zijn veel mensen die met plezier en weemoed terugkijken op die crèchetijd.
Foto: Els Bax
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De cijfers 1972-2022
Kor Goutbeek
Zijn we er op voor- of achteruit gegaan sinds 1972? Enkele cijfers.
Wat vind jijzelf positieve en negatieve veranderingen?
Wat steeg er zoal in ons land?

1972

2022

inwonertal
levensverwachting
vrouwen in de Tweede Kamer
0,6 miljoen
in buitenland geboren
areaal natuur
echtscheidingen
eenspersoonshuishoudens
sterfte door corona
(per duizend sterfgevallen)
sterfte door hart- en vaatziekten
(per duizend sterfgevallen)
personenauto’s
mobiele telefoons
elektrische fietsen

13,3
17,7 miljoen
72
82 jaar
18
60
2,3 miljoen mensen
140.000
280.000 hectare
10.000
35.000 stellen
18%
40%
0
70
540

120

2,5
0
0

8,5 miljoen
24 miljoen
5 miljoen

En wat daalde juist?

1972

2022

vakbondslidmaatschap 35%
aandeel rokers
sterfte door kanker bij kinderen
wekelijks kerkbezoek
verkeersdoden
oplage kranten
boerenbedrijven
schoenfabrieken in Nijmegen:

17%
60%
280
36%
3250
4 miljoen
190.000
40

25%
70
8%
580
2 miljoen
50.000
0

BEZORGING
Door de bewoners van Oost!
Coördinator: Karin Veldkamp
REDACTIE
redactie@nijmegen-oost.nl
ADVERTEREN VOOR BEDRIJVEN
advertenties@nijmegen-oost.nl
DEADLINE VOLGENDE NUMMER
De uiterste datum om (prikbord)berichten, advertenties en de
agenda aan te leveren is donderdag
27 oktober 2022. Elke maand
bepalen we twee weken vóór het
uitkomen de inhoud van de krant.
Ruimte voor actueel nieuws is
beperkt. We verwelkomen je artikel
maar garanderen geen plaatsing.
Plaats het in elk geval op
nijmegen-oost.nl.
BEZORGING VOLGENDE WIJKKRANT
Uiterlijk zondag 6 november 2022,
uitgezonderd Nee/Nee-stickers
(natuurlijk wel die met FAN-sticker).
Geen Wijkkrant ontvangen?
Meld online je klacht op
nijmegen-oost.nl/geenkrant.
Er liggen veel exemplaren op
gratis afhaalpunten, check via
nijmegen-oost.nl -> bezorging

Geliefd braakliggend veld
Van 1969 tot en met 1973 woonde ik met Janneke, Martijn en Saskia op het Javaplein. Een groot
gedeelte van Galgenveld was in die tijd nog onbebouwd. Dat braakliggende deel was een geliefd
honden-uitlaatveld, ook voor Kobus, onze boxer. Enkele jaren later verdween het veld en werd
daar het nieuwere deel van de Professorenbuurt gebouwd. Naast het daar aanwezige Oud Burgeren Gasthuis stond het voormalige U-huis ( = Universiteitshuis), waar enkele diensten gehuisvest waren van wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) heette. Eén daarvan
was de Mensa. De naastgelegen vijver was in de ‘echte winters’ was een geliefde plek voor schaatsers en sleërs.
Paul Kagenaar
Begraafplaats dreigde te verdwijnen
De befaamde stadsarchitect Jan Jacob Weve ontwierp in 1884 een prachtige doodgraverswoning
in neogotische stijl bij de begraafplaats aan de Daalseweg. Tot begin 1972 woonde de doodgraver
met zijn gezin er nog naar tevredenheid. In juni 1972 werd het huis gesloopt. Doodzonde. Jammer dat het niet gerestaureerd werd. Amper een maand na de sloop berichtte De Gelderlander
dat de verwaarloosde begraafplaats geliquideerd zou worden. Het bleef niet bij de doodgraverswoning, nu ook de begraafplaats: weg! Het leidde tot heftige reacties onder buurtbewoners
en nabestaanden. Mensen zochten elkaar op. Er waren bijeenkomsten, protesten. Onder leiding
van huisarts Robert Bahlmann, die een praktijk in de Johannes Vijghstraat had, ontstond een belangengroep. Zijn ‘Stichting ter Behartiging der Belangen van Nabestaanden van Overledenen, ter
aarde besteld op de begraafplaats voor Roomsch Katholieken te Nijmegen, Daalseweg’, voerde,
met succes, een kort geding tegen de eigenaar van de begraafplaats. Daarnaast ontstonden allerlei opruim- en tuinierwerkzaamheden. In het najaar van 1972 werd de begraafplaats schoner
en meer overzichtelijk door de inzet van veel wijkbewoners uit Oost, schoolkinderen en niet te
vergeten de verkenners van de Tarcisiusgroep. De stichting van Robert Bahlmann werd de voorloper van stichting In Paradisum, die zich inzet voor de Daalseweg en andere monumentale begraafplaatsen in Nijmegen. Zie ook het recent verschenen boek ‘Begraafplaats Daalseweg’.
Wim Desserjer
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Ben jij al FAN van de Wijkkrant? Nee? Mooi!
Want dan kun je fan worden voor slechts €10,- per jaar en dan kunnen wij nog eens 50 jaar deze mooie
krant maken! Ga naar nijmegen-oost.nl/fan en help ons deze mooie verhalen te blijven verspreiden.

De voltallige redactie van de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost:

“Wij maken met liefde nog eens 50 jaar de Wijkkrant!”
Bovenste rij v.l.n.r.: Wilmy Smeets, Eric Hendriks, Kor Goutbeek, Simone Kiekebosch,
Ton Burgers, Bert Balter, Marjon Spoorenberg, Kees Spoorenberg, Bert Hendrix.
Onder v.l.n.r. Mohanad Ataya, Loes Wijffels, Karin Veldkamp, Anna Bakker, René Pennock, Marc van Kempen.

Foto: Marc van Kempen

