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Vierdaagsemis
in Stevenskerk 
Voordat de tienduizenden
Vierdaagsewandelaars
dinsdag 18 juli van start
gaan, is er zondag 16 juli
de traditionele Vierdaag-
sekerkdienst in de St.
Stevenskerk. Die Vier-
daagsemis wordt voor de
56ste keer gehouden.
Muzikale medewerking
wordt verleend door het
Groesbeeks Gemengd
Koor en het Silva
kwartet. De Vierdaagse-
kerkdienst begint om
10.00 uur. De deuren zijn
een uur eerder open. 

NIJMEGEN

Is Julie brildrager
van het jaar? 
De Nijmeegse Julie
Dubbe is in de race voor
de titel ‘Brildrager van het
Jaar’. Bij de verkiezing
van Specsavers werd ze
uit 1.700 aanmeldingen
uitverkoren voor een plek
in de finale. Ze is genomi-
neerd in de leeftijdscate-
gorie 16 tot 25 jaar. Op 10
juli maakt de brillenzaak
de winnaars van de wed-
strijd bekend. Dubbe
maakt kans een reis-
cheque van 1.000 euro
en twee brillen.

NIJMEGEN

Fietsrekken
weggehaald 
Een groot aantal fietsrek-
ken in de binnenstad
wordt volgende week
verwijderd. Dat heeft te
maken met de Vier-
daagse en de Vierdaag-
sefeesten die zaterdag 
15 juli losbarsten. Gele
borden bij de fietsenrek-
ken attenderen fietsers
er al enige tijd op dat die
11 juli weggehaald wor-
den. Fietsen die dan nog
in een rek staan, worden
meegenomen door fiets-
afhandelcentrale AFAC. 

Correctie

In de graphic met ge-
slaagde leerlingenper-
centages per schoolaf-
deling die afgelopen za-
terdag in deze krant
stond, zit een fout. 
Bij de havo van het 
Karel de Grote College
is niet 92, maar 94 pro-
cent geslaagd.

NIJMEGEN Portiers in Nijmegen
houden net zo veel autochtone als
allochtone jongeren tegen bij de
deur van een horecagelegenheid.
Beide groepen worden vier van de
tien keer geweigerd.

Ze worden ook allebei even
agressief benaderd. 10 procent van
de jongeren heeft wel eens te ma-
ken gehad met verbaal geweld van
de portier. Nog eens 10 procent is
bij de toegang fysiek aangevallen.
Vier op de vijf jongeren stelt nooit
ergens last van gehad te hebben. 

Dat is de uitkomst van een on-
derzoek dat de  jongerenafdeling
van de SP de afgelopen twee maan-
den heeft gehouden. Er zijn enquê-
tes afgenomen onder 176 jongeren. 

Discriminatie
Van de ondervraagden heeft 4 pro-
cent wel eens melding gemaakt van
discriminatie aan de deur. Drie-

kwart weet niet waar je zo’n mel-
ding moet doen. In Nijmegen is dat
de politie of het bureau voor gelijke
behandeling Ieder1Gelijk. 

Sinds een vorig onderzoek in
2010 lijkt het deurbeleid in Nijme-
gen volgens de SP te zijn verbeterd.
Toen zeiden drie op de vijf jongeren
dat ze dachten dat ze geweigerd
werden op grond van huidskleur.  

Vorig jaar nodigde Ieder1Gelijk
nog twee Nijmeegse horecazaken
uit voor een gesprek, nadat ze men-
sen met een getinte huidskleur ge-
weigerd hadden. Toen ging het om
meldingen van veertien mensen
die zich gediscrimineerd voelden
bij café’s in de Molenstraat in Nij-
megen. 

Volgens Ralph Sluis van
Ieder1Gelijk zijn er elk jaar wel een
handvol formele klachten over dis-
criminatie bij horecazaken. Vorig
jaar waren dat er ineens veel meer.

SP: ‘wit en zwart net
zo vaak geweigerd’

� Turkse specialiteiten te koop op de Trots op de Wijk-dag. foto DG

Willemskwartier
kijkt vandaag over de
Willemsweg heen
Van oudsher verdeelt de drukke
Willemsweg het Nijmeegse Wil-
lemskwartier. Deze zondag
staat de normaal zo drukke weg
vol marktkramen, zodat de be-
woners elkaar de hand kunnen
reiken. Dat gebeurt tijdens de
‘Trots op de Wijkdag’, die voor
de dertiende keer wordt gehou-
den.

Margriet Verschoor
Nijmegen

In een van de 150 kraampjes staat
Annie Loman. Ze woont al 44 jaar
in de wijk. De Trots op de Wijk-
dag vindt ze heel belangrijk. ,,Ie-
dereen ontmoet elkaar, komt sa-
men. De mensen kijken er ook
echt naar uit. Dit is een fijne wijk,
zalig om te wonen!’’ 

Even verderop staat Jopie Rus-
man, geboren en getogen in het
Willemskwartier. ,,Het is hier wel
veranderd door de nieuwbouw

hierachter, dat is wel jammer.
Vroeger was het nog echt een
volkswijk. Maar het is nog steeds
mijn wijk.’’ 

Dat de wijk dit jaar 100 jaar be-
staat, staat los van deze dag, zegt
Ferry Blüm van de wijkraad.
,,Deze dag gaat echt om verbinden.
De scheidslijn die de Willemsweg
lang was, proberen we te over-
bruggen. Het ging vroeger om het
verschil tussen west, het minder
welvarende deel, en oost, het rij-
kere deel. Ik ken verhalen van
oude mensen, die mochten vroe-
ger de straat niet oversteken.’’

De verschillen tussen de twee
wijkdelen, werden later nog wat
versterkt doordat de wijk multi-
cultureel werd. ,,Met deze markt
willen we de mensen samenbren-
gen, en dat lukt aardig. De markt
wordt altijd goed bezocht. Voor
zover ik weet, is dit de enige wijk
die een drukke verkeersweg mag
afsluiten voor een evenement.’’

INITIATIEF StraatkoffiE

Adrie gaat   

Mitchel Suijkerbuijk
Nijmegen

‘W
ie heeft er zin
om mee een
kaartcluppie
op te starten?
Gezellig af en

toe een potje toepen of hartenja-
gen?’’ Adrie Benjamins (61) uit het
Knollenpad is vastbesloten als hij
deze donderdag op de Straatkoffie
op het grasveldje in de straat ver-
schijnt: hij gaat een ‘kaartcluppie’
oprichten. Hij heeft net zijn eerste
kopje koffie ingeschonken of hij
stelt de andere straatbewoners al
voor om mee te doen. ,,Ik hoop dat
het lukt, want het zou heel leuk
zijn als we meer met de mensen
uit de straat doen. Ik hou van ge-
zelschap, ben een echt mensen-
mens. Alleen het lijkt erop of ik de
enige ben hier’’, zegt Benjamins. 

Voordat de Straatkoffies werden
gehouden in het Knollenpad had
hij nooit contact met de rest uit de
straat. De mensen zijn er te
schuchter, vindt Benjamins. ,,Ik
heb het geprobeerd, maar een
praatje maken of gewoon simpel
gedag zeggen, doen de meesten
niet eens. Ze lopen je zo voorbij en
dat is jammer. Dan stop je er op
een gegeven moment zelf ook
geen energie meer in. Zo’n Straat-
koffie helpt gelukkig wel, al komt
er maar een klein groepje. Je leert
elkaar beter kennen.’’  

Één lid voor de kaartclub heeft
hij al gevonden. Marcel Kop (47)
woont pas een paar weken in het
Knollenpad en sluit zich er graag
bij aan. Hij is net verhuisd vanaf de
Slotemaker de Bruïneweg, waar de
bewoners veel meer met elkaar de-
den. ,,Ik ben er weggegaan, omdat
het juist té druk was. Veel mensen

zaten elke dag buiten op een
bankje en iedereen maakte een
praatje met elkaar. Heel gezellig
hoor, maar na twaalf jaar was ik er
klaar mee. Zo weinig contact als de
mensen hier hebben, is het andere
uiterste. Dat hoeft ook weer niet.’’

Even verderop worden andere
ideeën bedacht. Zo praten bewo-
ners over het plan om samen de
moestuin te onderhouden, die
binnenkort bij de Lourdeskerk aan
de Hatertseweg wordt aangelegd.
,,Het is de bedoeling dat mensen
uit de buurt die moestuin gaan
oogsten en bijhouden. Dat is na-
tuurlijk goed voor het gemeen-
schapsgevoel’’, zegt Marianna
Mondria, opbouwwerker van wel-
zijnsorganisatie Tandem.

Ook straatbewoonster Marlies
de Cock (65) denkt erover aan de
moestuin mee te helpen. ,,Het
klinkt als een mooi project, ik wil
er meer over horen.’’ Voor de
kaartclub van Benjamins is ze
minder te porren. ,,Ik, als enige
vrouw? Nee joh, ik zie mezelf echt
niet tussen allerlei mannen daar
bij zitten. Ik heb bovendien ook al
in tijden niet gekaart.’’

Benjamins heeft er alle vertrou-
wen in dat het ‘kaartcluppie’ er
komt. ,,Ik heb al vier man enthou-
siast gemaakt. Vijf is een mooi
aantal, dus er is nog maar één ie-
mand nodig. Dat gaat wel lukken.’’

Het idee is eenvoudig. Elkaar leren
kennen bij een kopje koffie of thee. Het
project Straatkoffie moet onbekende
buren dichter bij elkaar brengen.

Ik hou van
gezelschap, ik 
ben een echt
mensenmens
– Adrie Benjamins

Volop leven rond    
Dat de deuren van de horeca in
Jachtslot de Mookerheide in
Mook inmiddels gesloten zijn,
betekent niet dat er niks meer
gebeurt.

Daan Appels
Florence Peeters
Mook

In de schaduw van Jachtslot de
Mookerheide wordt er hard ge-
ploegd in de historische kassen.
Mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt krijgen daar een kans
op een nieuw leven. Ook de kapel
van het jachtslot krijgt langzaam
een andere bestemming. Een
landwinkel die onder andere de
groenten uit de kassen aanprijst,
moet daar verrijzen. Gisteren kon-

den mensen het met eigen ogen
zien tijdens een open dag van de
historische kassen.

Een orangerie om op te schep-
pen over de rijkdom die aanwezig
was op het Molenhoekse land-
goed. De kassen achter Jachtslot de
Mookerheide hadden in de hoog-
tijdagen, rond 1910, een heel an-
dere functie. Nadat de kassen
vanaf 2014 zijn gerenoveerd door
Natuurmonumenten, gebruiken
de zorgorganisaties Driestroom 
en DeSeizoenen de hoge glazen
kassen en groene velden als 
werkpost. De mensen die er wer-
ken, doen ervaring op in het vak
van hovenier en tuinier. Het uit-
eindelijke doel: opnieuw integre-
ren als werkende in de hoveniers-
wereld.
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� Buren ont-
moeten elkaar
bij een kopje
koffie. Adrie
Benjamins
(rechts) is 
blij met het 
initiatief. 
FOTO GERARD 

VERSCHOOTEN

 een kaartcluppie starten

NIJMEGEN We moeten meer
koffie gaan drinken met bewoners
uit dezelfde straat. Dat vindt Pie-
ter Poels (foto) van het platform
Nijmegen Stad van Compassie,
die het initiatief Straatkoffie weer
nieuw leven heeft ingeblazen. 
Het idee achter Straatkoffie is
simpel: bewoners van een straat
waarin de mensen langs elkaar
heen leven, leren elkaar kennen
onder het genot van een kop kof-
fie of thee en wat hapjes. Het ini-

tiatief ontstond enkele jaren gele-
den al, maar raakte na een aantal
edities uit beeld. ,,We gaan er nu
weer aan trekken en willen de ko-
mende tijd weer meer Straatkof-
fies gaan houden. Er zijn er nu
een paar geweest in het Knollen-
pad in Nijmegen-Midden en in De
Wolfskuil. Daar ontstond het idee
ooit, bij steunpunt Bij Bosshardt
en wijkcentrum De Wijkfabriek’’,
zegt Pieter Poels, coördinator bij
het Huis van Compassie, waaruit

ook het platform is
voortgevloeid.
Behalve het Huis
van Compassie
zitten ook wel-
zijnsorganisatie
Tandem, woning-
corporatie Talis en
de maatschappe-
lijke organisatie De-
vieer achter het initiatief.
Het voornaamste doel is volgens
Poels dat straatbewoners elkaar

beter leren kennen. ,,Vaak
is die behoefte er wel,

maar leven de bewo-
ners toch langs el-
kaar heen. Het is dan
mooi te zien dat ze
meer contact met el-

kaar krijgen door
Straatkoffie, al hoeven

ze natuurlijk niet de deur bij
elkaar plat te lopen. De hoop is

dat de bewoners na een paar
Straatkoffies zelf met initiatieven

komen om iets met elkaar te
doen.’’
De afgelopen weken zijn er alleen
nog Straatkoffies in de Anjelieren-
weg in de wijk Wolfskuil en in het
Knollenpad geweest. In septem-
ber komt er volgens Poels een in
het stadsdeel Lindenholt. ,,Een
jongen met een Syrische achter-
grond, die de buurt nog niet zo
goed kent, kwam daar met het
idee. We hopen dat er hierna nog
veel andere wijken gaan volgen.’’

Nieuw leven voor Straatkoffie

� Dana Schouten.
FOTO FLIP FRANSSEN   het jachtslot

Trots loopt Dana Schou-
ten (34) uit Malden langs
de rijen tomatenplanten
in een van de drie kassen
van het jachtslot. ,,Ze zijn
nog een beetje groen,
maar de cherrytomaatjes
beginnen al mooi rood te
worden”, constateert ze. 
Schouten loopt sinds ja-
nuari stage in de histori-
sche kassen. Na ruim tien
jaar bij een hoveniersbe-
drijf te hebben gewerkt,
moet ze nu opnieuw be-
ginnen. ,,Ik werk drie da-
gen in de week in de kas-
sen en ga één dag per
week naar school. Ik doe
een eenjarige opleiding

tot hovenier op het Heli-
con.” Goed leren omspit-
ten, bemesten, blaadjes
en takjes wegplukken,
zaaien: aan alles wordt
aandacht besteed door de
hovenier die onder an-
dere Schouten de fijne
kneepjes van het vak
leert.
In het kleine halfjaar dat
ze nu rondloopt in de
kassen heeft Schouten
het scala aan gewassen in
de kassen flink zien
groeien. ,,Radijsjes, raap-
stelen, komkommers, pa-
prika en aubergine; we
verbouwen van alles.
Veel heb ik zelf ook ge-

zaaid.” Daar wordt ze ge-
lukkig van, want haar
groene vingers gebrui-
ken, is haar met de paple-
pel ingegeven. Schouten:
,,Ook mijn ouders zijn
echte tuinders. Mijn va-
der is een hovenier en
mijn moeder kweekt 
veel gewassen. Het is nu
mijn droom ook weer
aan de slag te kunnen als
hovenier. Het liefst zou
ik een eigen hoveniers-
bedrijf starten. Ik ben
langzaam lerend, dus al-
les kost wat meer tijd.
Maar ik ga mijn best
doen om zo ver mogelijk
te komen.”

Dana Schouten, werkneemster


