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Is er wel wat te doen in ’t Hert? Ja, dus.

Zaalvoetbal in ‘t Hert

In de vorige Opweg-krant is uitgebreid 
verteld over het openingsfeest van het 
nieuwe voorzieningenhart ’t Hert aan de 
Thijmstraat in het Willemskwartier op 
26 februari. Er wordt momenteel nog 
hard gewerkt aan de bestrating rondom 
het nieuwe gebouw. Die zal naar ver-
wachting half mei klaar zijn, maar vanaf 
16 mei beginnen de stratenmakers aan 
de rest van de Willemsweg, van de De 
Génestetlaan tot aan de da Costastraat.  
Er hangen inmiddels gordijnen voor de 
buitenramen van het Buurthuis. Van 
binnenuit kan er daarom moeilijker 
naar buiten gekeken worden. Van bui-
tenaf lijkt het vaak of er helemaal nie-
mand binnen zit. 

Ook al is dat het geval, toch is er veel te 
doen in ’t Hert. Zo is er in de week van 
16 tot en met 20 mei een Open Week 
die afgesloten wordt met de officiële 
opening. Dat gebeurt op vrijdag en die 

gelegenheid is alleen voor genodigden. 
Dan zijn er juist geen activiteiten, dus 
ook niet voor de kinderen in de com-
puterruimte. Voor de rest van die week 
kan iedereen de hele dag binnen lopen 
en zijn er dagelijks activiteiten. Van 
zowel de basisschool, de Huiskamer, 
OKC Mengelmoes, Pluryn, de jonge-
ren, GGD en Centrum voor Jeugd en 
Gezin, maar ook de biljartgroep houdt 
open huis en er is voor één keer een ge-
zamenlijke bingo van allebei de bingo-
groepen, die van de maandag en die van 
de donderdag. Als iedereen komt zijn 
er bijna 100 deelnemers. Meer mensen 
mogen er van de brandweer niet in de 
Grote Zaal.

Op dinsdagmiddag  17 mei onthult wet-
houder Beerten het nieuwe kunstwerk 
op het nieuwe plein voor ’t Hert. Tij-
dens de officiële opening kan er ook niet 
gesport worden. Dus de heren van 50+ 

en ouder die op de vrijdagmiddag zaal-
voetbal spelen (hier op de foto) moeten 
voor één keer overslaan. Dit zaalvoetbal 
is één van de zeven nieuwe sporturen die 
in de afgelopen maanden gerealiseerd 
zijn, naar een idee van bewoners en in 
een nauwe onderlinge samenwerking 
van Sportservice Nijmegen, Tandem en 
Opweg. Zo is er op maandag zumba, 
op dinsdag yoga, ook op dinsdag begint 
binnenkort de breakdance voor kinde-
ren van 8 tot 14 jaar en ’s avonds een 
tweede zumba-uur. Op donderdag is er 
gym voor vrouwen van 50+ en ouder 
en zumba voor meiden. En op de don-
derdagavond is er opnieuw zumba voor 
vrouwen met zoveel deelnemers dat de 
zaal er bijna te klein voor leek.

Voor al deze activiteiten betaalt Opweg 
tot het einde van het kalenderjaar de huur 
van de sportzaal. Deelnemers dragen bij 
aan de betaling van de docent, de trainer 
of de coach volgens hetzelfde tarief van € 
14,- voor zes weken.  Van de opbrengst 
worden de docenten dus betaald. Wan-
neer er zoveel deelnemers zijn dat er geld 
over blijft, wordt dit in een pot gestopt. 
Uit deze pot wordt de docent betaald 
met weinig deelnemers en van wat dan 
nog overblijft, de huur voor nog meer 
sportactiviteiten. Wat betreft de samen-
werking moeten ook de mensen van de 
Verhuurbalie genoemd worden: die is 
het behoorlijk lastig gemaakt met telkens 
uren die weer veranderden en toch weer 
niet. Het was een hele puzzel.
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Colofon

Sinds een paar jaar werden ze ‘buurtrangers’ genoemd, maar 
veel mensen kennen ze nog als Z-team. Of kenden ze als Z-
teams, want ze zijn er niet meer. De vrijwilligers die soms al 
meer dan 10 jaar elke woensdagmiddag een groepje kinderen 
begeleidden om, gewapend met knijper, hesje en vuilniszak het 
zwerfvuil in de straten  van het Willemskwartier te verzamelen, 
hadden er genoeg van.

Natuurlijk speelde de duur van hun activiteit hierbij een rol. 
Na 10 jaar of meer kun je er gewoon wel een keertje genoeg van 
hebben. Dat gold zeker voor de ‘harde kern’ die het inderdaad 
zolang gedaan hebben. In die tijd lukte het soms best wel om 
nieuwe vrijwilligers actief te krijgen, voor een tijdje in elk geval. 

Maar het lukte altijd om kinderen er enthousiast voor te krij-
gen. En dat was de opvallendste verandering van de afgelopen 
maanden: er meldden zich nauwelijks nieuwe kinderen meer, 
nadat zoals gebruikelijk de kinderen die naar de middelbare 
school gaan ermee  stopten.

Geen nieuwe kinderen, maar wel steeds meer zwerfvuil. Of 
zwerfvuil: het was gewoon afval dat sommige mensen soms ge-
woon op straat dumpten. Er kwam geen einde aan, dus was er 
ook geen beginnen meer aan. Er viel daarom geen eer meer aan 
te behalen. Dit geldt voor beide teams. Al die tijd zijn er name-
lijk twee Z-teams actief geweest, eentje  aan de westkant en een-
tje aan de oostkant van de Willemsweg. De manier van werken 
verschilde wel wat, maar de afgelopen jaren was er een goede 
samenwerking tot stand gekomen. Beide teams zijn ook altijd 
goed vertegenwoordigd geweest tijdens de jaarlijkse Opschoon-
dagen die sinds drie jaar in de wijk worden georganiseerd.

Die gaat dit jaar nog wel door: de 7e Opschoondag wordt dit 
jaar op 25 mei a.s. gehouden. Deelnemers starten om 13.30u 
in ’t Hert. Vroeger was dat vanaf Basisschool Groot-Nijeveld, 
maar nu deze school met de naam Het Kleurrijk in ’t Hert 
gevestigd is, is het logisch vandaar uit te vertrekken. Kinderen 
vanaf 7 jaar kunnen meedoen, jongere kinderen alleen als één 
van de ouders meegaat. Aanmelden kunnen kinderen zich bij 
de school, bij de beheerder van ’t Hert en bij de wijkbeheerder 
van Portaal aan Willemsweg 89. Net als eerst de wekelijkse Z-
teams, ontvangen de deelnemers een kleine vergoeding voor 
hun ‘werk’.

Een Z-team aan het werk in het Willemskwartier. Verleden tijd

Geen Z-teams meer in Willemskwartier

In de afgelopen weken is ook OpWEG verhuisd. We zijn niet 
meer te vinden in het kantoortje van Stichting Sportrijk Wil-
lemskwartier aan de Thijmstraat 157A, maar in de computer-
ruimte van Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, 6531 
CS. Daar is OpWEG elke dinsdagmiddag en elke vrijdagmid-
dag. Het oude telefoonnummer is buiten gebruik. OpWEG 
heeft nu een mobiel nummer: 06-55948783. Maar het email-
adres is hetzelfde gebleven: opwegnijmegen@gmail.com.

Ook hetzelfde gebleven is de manier om aanvragen boven de 
€ 300,- in te dienen. Voor de eerstkomende bestuursvergade-
ring kan dat tot en met 23 mei a.s. via een aanvraagformulier 
of gewoon een briefje waarop beschreven staat wat voor een 
activiteit de bedoeling is, hoeveel mensen eraan meedoen en 
waar en wanneer het plaatsvindt, samen met een overzichtje 
van de kosten. Uiteraard moet de aanvraag ondertekend zijn 
en  naam en adres van de aanvrager, bank- of girorekening-
nummer en het burgerservicenummer ook graag vermelden.

Aanvragen voor het Initiatievenfonds, dus beneden de € 300,-, 
kunnen op dezelfde manier worden ingediend, maar de afwik-
keling ervan, dus het beschikbaar komen van het toegezegde 
geld, gaat voortaan via de bank. Dus ook bij deze aanvragen 
bank- of gironummer vermelden.

OpWEG verhuisd



3

Koffie-ochtend bij Het Kleurrijk
Zo’n twintigtal deelnemers telde de kof-
fie-ochtend van 8 april van basisschool 
Het Kleurrijk, gevestigd in het nieuwe 
VZH ’t Hert. Ook toen de school nog 
Groot-Nijeveld heette werden er koffie-
ochtenden gehouden. Ouders van leer-
lingen worden ervoor uitgenodigd om te 
komen praten over een bepaald thema. 
Op 8 april waren het  voornamelijk vrou-
wen die zich rondom een grote tafel in 
de Kleine Zaal in ’t Hert hadden verza-
meld. Om koffie te drinken, uiteraard, 
maar ook om informatie te krijgen en te 
praten.

Eén van de weinige aanwezige mannen 
was een medewerker van de Stichting 
Zorg aan Huis ET, afgekort tot ZAH/ET 
die de andere aanwezigen informeerden 
over de thuiszorg. (Zie ook: www.zahet.
nl.) Want dat was het onderwerp. De 
folder die werd rond gedeeld was in het 
Nederlands en in het Turks. Zulke folders 
kom je tegenwoordig niet heel veel meer 
tegen. Tijdens de koffie werd Nederlands 
gesproken, maar dat was weer lastig voor 
een andere man die Spaanstalig bleek en 
nog zo kort in Nederland was dat die on-
mogelijk de taal al had kunnen leren. En 
als je iedereen in de eigen taal had willen 
aanspreken, zou er ook nog Portugees en 
Marokkaans nodig geweest zijn. En ook 
al is het verleidelijk en simpelweg mak-
kelijker om de eigen taal te gebruiken in 
plaats van dat moeilijke Nederlands, na 
een korte discussie was iedereen het er 
wel over eens dat het Nederlands gewoon 
nodig was.

De informatie die geboden werd ging over 
de zorg die mensen die dat nodig hebben 
thuis kunnen krijgen, thuiszorg dus. Dat 

kan variëren van boodschappen doen en 
stofzuigen tot en met de verpleging van 
iemand die de hele dag in bed moet lig-
gen. Maar ook psychische begeleiding is 
mogelijk. Uitgebreid werd stil gestaan bij 
de rol van het CIZ, de instantie waar de 
zorg moet worden aangevraagd en die 
beslist of die ook geboden gaat worden. 
Mensen kunnen zich hiervoor ook wen-
den tot het ZAH/ET, zo bleek. Iedereen 
snapte dat het er in zo’n geval om gaat 
dat de juiste personen worden benaderd 
en dat er altijd een hele papierwinkel aan 
vast zit. Niet iedereen wist dat de zorg op 
twee manieren gegeven kan worden: in 
natura, dat wil zeggen: er komt gewoon 
op gezette tijden iemand langs. Of als 
‘rugzak’, als Persoonlijk Gebonden Bud-
get, een PGB. Dan krijgt de aanvrager 
geld, een bedrag waarmee een thuishulp, 
een begeleider, een verpleegkundige kan 

worden betaald. In zo’n geval moet niet 
vergeten worden dat er dan feitelijk een 
bruto-salaris wordt betaald, waarover ook 
belasting verschuldigd is. 

Het was alle aanwezigen duidelijk. En er 
bleek niet zoveel aan toe te voegen. Dat 
er wat afwachtend en terughoudend werd 
gereageerd, kwam niet omdat de aanwe-
zigen elkaar niet kenden. Er was er maar 
eentje die voor het eerst de koffie-ochtend 
bezocht. Alle anderen waren al vaker ge-
weest. En over eerdere onderwerpen zoals 
veiligheid of het milieu was heel wat uitge-
breider gediscussieerd. Ook gewoon door 
de weeks kwamen de aanwezigen elkaar 
vaak genoeg tegen. Eén van de vrouwen 
zocht werk in de thuiszorg. Ze kon bij 
ZAH/ET solliciteren, als ze dat wilde. En 
ze bleek over de juiste papieren te beschik-
ken. Waar koffie al niet goed voor is.

Deelnemers aan de koffie-ochtend van Het Kleurrijk

Dit jaar bestaat de Landbouwbuurt in Nijmegen 70 jaar. 
Naar aanleiding van dit jubileum wordt er een boek over 
deze levendige wijk samengesteld. Voor dit boek zijn de 
samenstellers op zoek naar foto’s van de Landbouwbuurt. 
Met name uit de begintijd van de wijk (1941-1950), van 
de boom die heeft gestaan op het kruispunt Groenestraat-
Weezenlaan-Muntweg (gekapt in 1941) en van de fanfare 
van de Swift-fabriek. Ook zouden wij graag foto’s ontvan-

gen van de verschillende winkeltjes die in de afgelopen 
70 jaar in de buurt aanwezig waren. Natuurlijk zijn ook 
andere bijzondere foto’s en/of informatie welkom.

Neem voor meer informatie contact op met Elize van der 
Zwaag en/of Jeroen Boskma, via ezwaag@hotmail.com of 
024 3607877

Foto’s gevraagd voor boek Landbouwbuurt
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Bezoek uit regio aan voorzieningenhart
Op vrijdag 10 juni organiseert het 
Landelijk Samenwerkingsverband Aan-
dachtswijken (LSA) samen met Opweg 
een regio-dag in Voorzieningenhart ’t 
Hert in het Willemskwartier. Het LSA is 
van oorsprong een landelijk samenwer-
kingsverband van organisaties zoals Op-
weg van oorsprong is, budgethoudende 
bewonersorganisaties in de zogeheten 
achterstandswijken. Maar inmiddels is 
het samenwerkingsverband uitgegroeid 
tot een club voor allerlei bewonersor-
ganisaties in allerlei wijken van talloze 
steden in heel Nederland. Elke twee 
maanden wordt er ergens in Nederland 
een regio-dag gehouden, onlangs nog in 
Venlo en op 10 juni dus in Nijmegen in 
het Willemskwartier. Het is alweer en-
kele jaren geleden dat Nijmegen eerder 
aan de beurt was. Toen was het in Mey-
horst, Dukenburg.

Voor deze dag ontvangen alle bij het 
LSA bekende bewonersorganisaties in 
Gelderland, Brabant en Limburg een 
uitnodiging en veertig tot tachtig men-
sen gaan in de regel op zo’n uitnodiging 
in, uiteraard ook een groot aantal uit 
Nijmegen zelf. Uit het Willemskwartier 
is Opweg niet de enige die meedoet: ook 
Basisschool Het Kleurrijk, Tandem en 
Wijkraad Willemskwartier doen mee.

Deelnemers komen bij elkaar om el-
kaar te leren kennen maar vooral om 
ervaringen uit te wisselen rondom een 
bepaald thema. Het thema voor 10 juni 

is de plek waar de dag gehouden wordt: 
Voorzieningenhart ’t Hert.  Want veel 
meer stadswijken in Nederland hebben 
te maken met de (geplande) realisatie 
van een Voorzieningenhart of Multi-
functionele Accommodaties (MFA’s) 
zoals ook ’t Hert is. Er wordt sterk in 
geloofd dat investeren in een MFA ook 
investeringen in wijkontwikkeling, par-
ticipatie, sociale cohesie, ontplooiing, en 
bijvoorbeeld ontmoeting met zich mee-
brengen. Dit biedt vele kansen, maar 
gaat niet vanzelf. 

In verschillende rollen en overlegstruc-
turen zijn, naast de gemeente, Tandem 
en de basisschool, ook wijkraad en  be-
woners  in het Willemskwartier nauw 
betrokken geweest bij ontwerp en rea-
lisatie van hun Voorzieningenhart. In 
deze fase is het natuurlijk wennen, posi-
ties bepalen en pionieren. Hierbij is het 
weleens lastig het ‘bewonersgeluid’ goed 
door te laten klinken. Maar iedereen 
is wel trots op ’t Hert en met name op 
de functionaliteit en vindt het gebouw 
toonaangevend voor Nijmegen. De dag 
zelf staat in het teken van een ‘lerende 
dag’ waarin de deelnemers optimaal 
kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Het begint om 10.00u in de Grote Zaal. 
Dan wordt eerst aan de deelnemers van 
buiten de wijk het een en ander over het 
Willemskwartier verteld, over de activi-
teit van bewoners en over het ontstaan 
van ’t Hert. Er volgt een rondleiding 

door het gebouw en door de wijk. Dan 
een lunch waarna ’s middags in kleinere 
groepen de daadwerkelijke uitwisseling 
van ervaringen plaatsvindt. Ter afslui-
ting rond 16.00u natuurlijk napraten 
onder het genot van een borrel.

Erbij zijn? Meld je aan bij Opweg.

Gedaan 
met de rust

Is de nieuwbouw aan Brederostraat-
Noord in het Willemskwartier pas on-
langs gestart, die in de Ploegstraat in de 
Muntenbuurt is volop bezig en nadert 
z’n einde. Er komen koopwoningen in 
een parkachtige omgeving maar ook 
huurappartementen. Voor de Gulden-
straat betekent deze nieuwbouw  dat 
ook deze straat een doorgaande weg 
voor verkeer is geworden. Eerst was de 
weg afgesloten voor auto’s.  Gedaan dus  
met de rust.

Op 8 april bezocht het Tweede Kamerlid, 
Jeroen Dijsselbloem het Willemskwar-
tier. Dit adoptiebezoek is een activiteit 
van het LSA. Op de foto ondertekent de 
heer Dijsselbloem een overeenkomst.
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Willemskwartier aan het hart: nieuw boek
‘Willemskwartier aan het hart’. Zo heet 
het nieuwe boek over het Willems-
kwartier. Het verschijnt eind mei. Op 
zaterdag 21 mei om 14.00u vindt in 
VZH ’t Hert in de Grote Zaal de offici-
ële presentatie ervan plaats en worden 
de eerste exemplaren overhandigd aan 
twee personen die de afgelopen jaren 
veel voor het Willemskwartier hebben 
gedaan.

Dan is er tegelijkertijd een grote foto-
expositie in dezelfde Grote Zaal met 
foto’s van en uit het Willemskwartier, 
hetzelfde als de exposities die de af-
gelopen jaren wel vaker in voormalig 
Buurthuis De Vrijbuiter zijn geweest. 
Dat zijn vaak reünies geweest voor oud-
bewoners van de wijk. De expositie is 
ook op zondag 22 mei nog te bekijken.

Het boek is het vierde in een reeks 
over het Willemskwartier die allemaal 
zijn geschreven door Angeline van der 
Donk. Zij is een inmiddels gepensio-
neerde lerares van de basisschool. Op 
de Fatima-school aan de Tollensstraat is 
zij in januari 1971 begonnen.
Zelf zegt ze hierover:
“Ik voelde me er al zeer snel op mijn 
gemak en werkte er met veel plezier. 
Naast het gewone programma dat 
gebruikelijk op scholen onderwezen 
wordt, vond ik het ook leuk om andere 
dingen te doen. Ik was gewend dingen 
te regelen als akela bij een welpengroep. 
Daarnaast werd er op school ook het 
een en ander georganiseerd voor de ou-
ders, waaronder bingo, waardoor je de 
ouders en andere Willemskwartierders 
beter leerde kennen.

Aangezien geschiedenis mijn belang-
stelling heeft en ik vaak in archieven te 
vinden was, vroeg, in 1987, de toenma-
lige directeur Clemens Verhoeven of ik 
een boekje over de geschiedenis van het 
Willemskwartier wilde samenstellen. 
Het leek hem leuk om bij de opening 
van het nieuwe schoolgebouw (van Ba-
sisschool Groot-Nijeveld – red.) dit aan 
alle bewoners van de wijk te kunnen 
aanbieden. Bij het samenstellen van 
dit eerste boek kwam het nodige los 
bij (oud)bewoners zodat we een schat 
aan verhalen en foto’s kregen. Het was 
jammer om dit waardevolle materiaal 
in een doos te laten zitten en dus ge-
bruikten we dit materiaal voor nieuwe 

boeken en groeide het aantal boeken 
over het Willemskwartier.”

Alle boeken gaan over de geschiedenis 
van het Willemskwartier. Alle eerdere 
boeken over de vroegere geschiedenis; 
dit nieuwe boek gaat grotendeels over 
wat minder lang geleden, vanaf 1970 
ongeveer tot aan nu. Maar ook de 
Tweede Wereldoorlog komt er nog in 
voor en op sommige punten begint het 
wel bij het begin, het ontstaan van de 
wijk in 1920.

Angeline van der Donk zelf zegt hier-
over:  “Het geeft een ontzettend fijn 
gevoel om mensen zo positief over hun 
wijk van vroeger te horen praten. Je 
kunt alleen maar hopen dat dit fijne ge-
voel ook nu blijft bestaan of weer gaat 
bestaan. Het blijkt wel dat de grote re-
novatie een enorme impact heeft op de 
wijk.”

Dit keer was het Wijkraad Willems-
kwartier die haar heeft gevraagd het 
boek te maken, met hulp van Peter 
Flierman, de man die eerder foto-ex-
posities in De Vrijbuiter verzorgde en 
Henny Franssen die graag het Nijmeegs 
Archief doorspit en zelf over een deel 
van het archief van Woningcorporatie 
Portaal beschikt. Dank zij hem ver-
schenen de historische verhalen over 
de wijk in eerdere Opweg-kranten. De 
‘opdracht’ kwam minder dan een jaar 

geleden en het streven was het boek bij 
de opening van ’t Hert te laten verschij-
nen. En dat is gelukt. 

Angeline van der Donk: “Als je begint 
aan (weer) een boek dan snuffel je eerst 
door het materiaal dat, eventueel, nog 
over gebleven is van eerdere boeken. 
Vervolgens duik je het archief in en ga 
je, in dit geval, oude kranten en het 
vroegere wijkblad uitpluizen, bevol-
kingsregisters bekijken en adresboeken 
bestuderen. Wat het allerbelangrijkste 
is, maar ook het leukste, is interviews 
houden en dan in fotoalbums of oude 
schoenendozen neuzen. Je bent dus wel 
aardig wat tijd kwijt maar het is vooral 
leuk en interessant. En als dan eindelijk 
het boek verschijnt en je hoort mensen 
enthousiast erover praten, vergeet je dat 
je zoveel tijd erin gestoken hebt.”

Anders dan het eerste boek wordt dit 
geen weggevertje. Alleen de auteurs 
krijgen als beloning een paar exem-
plaren. Willemskwartier aan het hart 
is vanaf 23 mei voor € 12,50 te koop 
bij Kantoorboekhandel Bernink & Van 
de Venne, hoek Groenestraat/Marter-
straat. Ook bij het beheer van ’t Hert 
zal het boek te koop zijn. De drukker 
is via Opweg betaald uit een lening van 
het gemeentelijk wijkenbudget. En die 
moet worden terugbetaald.

Angeline van de Donk en Peter Flierman
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Straat erbij in Willemskwartier
Bij de plannen voor de sloop en de 
nieuwbouw in het Willemskwartier 
stond van te voren vast dat het straten-
patroon hetzelfde zou blijven. Er ver-
dwijnen dus geen straten. Maar er komt 
er wel eentje bij: de Stoppendaalstraat. 
Nadat het sloopterrein veel langer dan 
aanvankelijk de bedoeling was, braak 
heeft gelegen, is de bouw aan de Brede-
rostraat-Noord inmiddels zichtbaar ge-
start. Daar komen aan de Schonkstraat, 
de Brederostraat, de Spieghelstraat en de 
Hofdijkstraat nieuwe eensgezinswonin-
gen, huur en koop. Er komt een appar-
tementencomplex van vier verdiepingen 
met vrijwel uitsluitend huurwoningen, 
aan de Tollensstraat. En op de hoek 
Spieghelstraat-Hofdijkstraat komt een 
huis van Kentalis, waar kinderen met 
een handicap komen te wonen. 

Eigenlijk komt het appartementencom-
plex aan de Stoppendaalstraat te staan, 
want daar komt de ingang. De nieuwe 
straat verbindt de Tollensstraat met de 
Schonckstraat en komt langs de oude 
pastorie te liggen en de korte (zuid) 
kant van De Mei. Ergens in september 
2012 zijn de nieuwe woningen klaar. De 
bouw kon beginnen omdat 70% van de 
koopwoningen verkocht zijn.

De huurwoningen zijn al een hele tijd 
geleden allemaal beschikbaar gesteld 
voor oud-bewoners met een terugkeer-

garantie. Veel maken daar ook gebruik 
van en keren, veel  later dan gedacht, 
toch terug naar hun oude wijk, maar 
een aantal heeft toch besloten niet meer 
terug te verhuizen. De woningen die 
om deze reden vrij zijn gekomen, zul-
len het eerst worden aangeboden aan de 
oud-huurders van de Ruusbroecstraat 
en van de Jan Luykenstraat die inmid-
dels ook een terugkeergarantie hebben. 
Er zijn nog woningen beschikbaar in 
het appartementencomplex, in Bredero-
straat-Noord maar ook een benedenwo-
ning en een paar bovenwoningen in de 
Schonckstraat. 

Wie was Stoppendaal?
De nieuwe straat in het Willemskwar-
tier is genoemd naar Lambert Stoppen-
daal Pietrszoon, een Nederlandse dich-
ter die leefde van 1746 tot 1815 en in 
Nijmegen is geboren. Hij was de zoon 
van Pieter Stoppendaal en Janneke ten 
Hoet (Van de Ten Hoetstraat, zijstraat 
van de berg en Dalseweg?). Zijn vader 
werkte bij de gemeente, zeg maar, want 
was klerk bij de secretarie van de stad. 
De zoon schopte het tot notaris. Maar 
daarnaast was hij musicus en dichter. 
En om deze reden is de straat naar hem 
genoemd. Alle straten in het Willems-
kwartier (behalve de Willemsweg) zijn 
naar dichters genoemd.

Het biografischwoordenboekgelderland.
nl heeft niet zo’n hele hoge pet op van 

De verkoop aan de Brederostraat is zo 
goed gegaan dat er vol vertrouwen wordt 
begonnen aan de volgende fase: de sloop 
van 90 woningen aan de Tollensstraat, 
de Ruusbroecstraat, de Spieghelstraat en 
de Ds Ter Haarstraat. De huidige bewo-
ners zijn allemaal tijdelijke huurders die 
er per 1 oktober a.s. uit moeten, nadat 
ze er veel langer hebben kunnen blijven 
dan ze eerder hadden gedacht. De sloop 
ervan begint direct. Voor de bewoners 
van de Jan Luykenstraat loopt het Soci-
aal Plan af op 1 januari 2012. Of daarna 
direct de sloop van deze laatste wonin-
gen begint, is niet zeker. 

Een aquarel van dichter Stoppendaal op zijn dagelijkse wandeling over het Valkhof
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In de Kolpingbuurt verschijnt ongeveer iedere twee maanden een Nieuwsbrief. In die 
van februari werd gemeld dat het koepeltje aan de Leo XIIIe straat aardig geha-
vend is met oud en nieuw. De jongeren voor wier het ding  bedoeld is (en die het 
eerder mee hielpen opknappen) werd gevraagd of het wat hen betreft nog opgeknapt 
zou moeten worden. Ook zij vinden nu - net als de bewoners die vorige keer op het 
bewonersoverleg in de Inloop waren - dat het koepeltje weg kan. Zij maken er geen 
gebruik van. Het gehavende koepeltje zal dan ook ergens in juni verwijderd worden.
 
Ook wordt in dezelfde Nieuwsbrief melding gemaakt van een groot openingsfeest 
op 27 maart j.l bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe digitale trap-
veld. Dat heet voortaan K 2A en niet meer K73. En ook belangrijk voor de Kolping is 
het feit dat het huidige Wijkaanpakplan einde van dit jaar afloopt. Voor er een nieuw 
plan van kracht wordt, zal dit oude plan geëvalueerd worden. Deel van dit oude plan 
is de bijzondere woningtoewijzing, waardoor alleen mensen met een minimuminko-
men van € 1.287,- bruto per maand (+ 8 % vakantietoeslag) een woning in de Kol-
ping kunnen huren. Ook dit onderdeel wordt aan het einde van dit jaar geëvalueerd.

Lambert Stoppendaal, noch als mens, 
noch als dichter. Op bijgaande aquarel 
(uit 1810 van ene heer Hoogers, een 
vriend van Lambert) is de man in kwes-
tie afgebeeld, licht voorovergebogen 
wandelend over het Valkhof, nadat hij 
weer naar Nijmegen was teruggekeerd 
na een carrière als notaris in Leiden tot 
en met secretaris van de hoogste verte-
genwoordiger van het prinselijk gezag in 
Zeeland. 

En over zijn werk als dichter schrijft het 
biografisch woordenboek: “In de Let-
teroefeningen publiceerde Stoppendaal 

weliswaar modieuze verzen en charman-
te prozaschetsen, beschrijvingen van een 
Kleefs reisje, van de overstromingen in 
de omgeving van Nijmegen en van de 
kermis, maar groots of gedurfd werd 
zijn literaire werk nooit. De beoefening 
van de kunsten reserveerde hij voor de 
vrije uren: kunst”

Alleen bij de komst van de Fransen in 
Nijmegen in 1794 vloog Lambert een 
beetje uit de bocht. Op het einde van 
het feest voor de vrijheid (Stoppendaal 
was dus duidelijk geen pattriot) werd er 
aan de boom van de vrijheid een bord 

gespijkerd met daarop een gedicht van 
Stoppendaal: Gelukkig is ’t Volk. Geze-
gent is ’t land Waar Vrijheid, Gelijkheid 
en Liefde, gepaard gaat Hand in Hand.

Het woordenboek noemt deze versregel 
‘kreupelrijm’. Even leek onze Lambert 
de dichter van de Nijmeegse revolutie te 
worden, maar de toekomstige bewoners 
van het nieuwe appartementencomplex 
kunnen gerust zijn: al snel beperkte hij 
zich weer tot het dichten, het vertalen 
van andere gedichten, het schrijven van 
toneelstukken en het spelen van de mu-
ziek van Jozef Haydn.

Koepeltje Kolping verdwijnt Op 19 juni weer
Trots op de Wijk 
Hopelijk is het opnieuw een stralende 
zondag, 19 juni, ook vaderdag, wanneer 
de Trots-op-de-Wijk dag in het Wil-
lemskwartier weer wordt gehouden. Er 
is vergunning voor verleend. Opnieuw 
zal de Willemsweg vanaf de Tollensstraat 
tot aan de Thijmstraat/Da Costastraat 
aan beide zijden weer vol staan met 
marktkraampjes. Ook zanger Martin is 
opnieuw van de partij. Kijk op www.
willemskwartiernijmegen.nl voor meer 
informatie.

Opschoondag
Willemskwartier
Om 13.30u verzamelen in Voorzienin-
genhart ’t Hert, Thijmstraat 40, Kleine 
Zaal. Vertrekken om beurten in groepjes 
van 4 of 5 kinderen met twee  volwas-
senen, gewapend met hesje, handschoe-
nen, knijper en vuilniszak om in het 
hele Willemskwartier het zwerfvuil op 
te ruimen. Rond 15.00u zijn we weer 
terug in ’t Hert of op het plein ervoor 
voor iets lekkers en om uiterlijk 16.00u 
ben je weer thuis.  

Wil je meedoen?
Lever dan uiterlijk 23 mei  het ingevulde 
inschrijfformulier in bij de Huiskamer of 
bij het beheer van ’t Hert of bij Jan Ger-
rits van Portaal, Willemsweg 89. Er kun-
nen 50 kinderen meedoen. Je moet 7 jaar 
of ouder zijn. Kinderen jonger dan 7 jaar, 
moeten hun vader of moeder meebrengen. 
Wie zich niet aanmeldt, kan niet mee.
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Belangrijke Adressen
Buurtcentrum De Inloop
Kolpingstraat 2
Telefoon 024 - 3502620
www.dekolpingbuurt.nl

Hobbywerkplaatsen De Haard
Groenestraat 170
Telefoon: (024) 8440792

Voorzieninghart ‘t Hert
Thijmstraat 40
Telefoon 024 - 3501773 

Wijkcentrum De Klokkentoren
Slotemaker de Bruïneweg 272
Telefoon 024 - 3552649
klokkentorenwijkcentrum@hotmail.com

Bewonersbelangengroep Landbouwbuurt
Gaffelstraat 39
024 3558206
jaribaas@kpnplanet.nl 

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

Politiebureau Muntweg
(Team Midden-Zuid/Team Zuidrand)
Muntweg 209
Te bereiken via: 0900-8844

Wijkraad Willemskwartier
Willemsweg 211, 6531 DJ
06-14028364
wijkraadwillemskwartier@gmail.com

Wijkpost Portaal, beheerder Jan Gerrits, 
Willemsweg 87, geopend: maandag t/m don-
derdag van 0.800u tot 10.00u en van 12.00u tot 
14.00u. Telefoon: 0318-898989.

Websites van de buurten
willemskwartiernijmegen.nl
www.demuntenbuurt.nl
www.dekolpingbuurt.nl
www.delandbouwbuurt.nl

25 mei: 7e  Opschoondag
Willemskwartier


