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Hobbywerkplaatsen sluiten

mensen van de Hobbywerkplaatsen in De Haard in betere tijden, het 25-jarig jubileum.

De Autohobbywerkplaats en de Houthob-
bywerkplaats in De Haard aan de Groe-
nestraat gaan na 27 jaar, sluiten. Vrijdag 
22 juli is de laatste dag. De subsidiekraan 
wordt per 1 juli dichtgedraaid.

Het bestuur van Stichting  Hobbywerk-
plaatsen De Haard waarin de beide werk-
plaatsen sinds 2009 zijn verenigd, gelooft 
het eigenlijk nog steeds niet, maar toch 
is het waar: de werkplaatsen gaan dicht 
en behoorlijk snel ook. Sinds 2007, toen 
niet alleen het geld voor de salarissen van 
de toen nog drie medewerkers, maar ook 
voor de exploitatiekosten uit de gemeen-
telijke subsidiepot kwam, zijn er af en toe 
gesprekken met de gemeente geweest. 
Daarin werd telkens opnieuw vastgesteld 
dat de manier waarop De Haard uit aller-
lei verschillende potjes overeind gehou-

den werd, eigenlijk erg omslachtig was. 
Daar zou verandering in komen. En die 
verandering kwam in januari 2011. 
Toen was er al een medewerker minder 
werkzaam, zodat de twee die overbleven 
in hun eentje beide werkplaatsen tege-
lijk moesten bestieren. Dat bleek echter 
wel goed te gaan. 
Maar in het voorstel dat de gemeente 
toen deed, bleek ook voor hen geen 
plaats meer te zijn. Het voorstel was om 
de houtwerkplaats aan de Groenestraat 
te sluiten: de bezoekers konden uitwij-
ken naar de Hubertusstraat. En om de 
Autohobbywerkplaats door vrijwilligers 
te laten ‘runnen’. 
Dit voorstel werd direct door het be-
stuur verworpen. Een heuse garage be-
mannen met uitsluitend vrijwilligers 
was onverantwoord.

In hetzelfde gesprek bleek dat alle ande-
re hobbywerkplaatsen in Nijmegen on-
der de Wmo vallen, de wet maatschap-
pelijke ondersteuning. En onderzocht 
zou worden of dit met De Haard ook 
zou kunnen. Misschien konden cliënten 
van Pluryn er hun dagbesteding doen. 
Snel bleek echter dat De Haard hiervoor 
te klein was. En toen viel het doek.
Onder directe verantwoordelijkheid 
van de toen net aangetreden D’66-
wethouder, de heer Frings, besloot het 
college van B&W de hobbywerkplaat-
sen nog subsidie te verlenen tot 1 juli. 
Op 18 juni kwam dit besluit dankzij de 
SP nog op de agenda van de gemeen-
teraad, maar behalve de SP zelf kwam 
er alleen nog steun vanuit de VSP (de 
senioren). 
De andere partijen waren niet gevoelig 
voor het feit dat ze werden herinnerd aan 
de belofte die de raad in vorige samen-
stelling op 13 juni 2007 had gedaan. 
Toen nam de gemeenteraad de beslissing 
over de bouw van het nieuwe voorzie-
ningenhart ‘t Hert en ging het over de 
vraag of de hobbywerkplaatsen daar wel 
of niet een plaats zouden krijgen. Dat 
gebeurde niet, maar de voltallige raad 
onderschreef wel de nadrukkelijke toe-
zegging van de toenmalige wethouder 
Van Hooft Sr. dat het college er alles 
aan zou doen om de werkplaatsen voor 
het Willemskwartier te behouden. Die 
belofte heeft dus op vijf dagen na  vier 
jaar stand gehouden. O.K. één maandje 
langer, tot 22 juli dus.
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Colofon

De sloop en nieuwbouw in het Willemskwartier, begonnen in 
2005, nadert de laatste fase.
Per 1 oktober moeten de tijdelijke bewoners van de Ruusbroec-
straat, Tollensstraat, Spieghelstraat en Ds Ter Haarstraat  ver-
huisd zijn. Direct daarna begint daar de sloop. En per 1 januari 
verloopt het Sociaal Plan voor de bewoners van de Jan Luyken-
straat. Dan moeten zowel de tijdelijke bewoners als de bewoners 
met een vast huurcontract een andere woning hebben gevon-
den. In februari volgt aansluitend de sloop van deze laatste fase. 
Naar verwachting en als de verkoop van de nieuw te bouwen 
koopwoningen goed verloopt, kan de laatste bouwplaats voor 
het Willemskwartier eind 2013 verleden tijd zijn. In de Jan Luy-
kenstraat worden voornamelijk huurwoningen gebouwd.

Alle straten in het Willemskwartier zijn genoemd naar Nederlandse 
dichters, schreven we in de vorige Opweg-krant. Gijs Hoogenboom 
zet hier vraagtekens bij. Hij mailt ons:
De Willemsweg heeft in maart 1904 die naam gekregen. De 
straat is mogelijk vernoemd naar Prins Willem V, die van 1786 
tot 1787 in Nijmegen woonde, in het Valkhof om precies te zijn. 
Hij was de laatste stadhouder van de Oranjes en de laatste bewo-
ner van het Valkhof. Tijdens de Bataafse Republiek moest hij op 
de vlucht voor de patriotten. In het Valkhof vond hij onderdak, 
maar voordat Prins Willem er in kon trekken werd de burcht 
eerst een beetje bewoonbaar gemaakt door baron Willem van 
Lijnden. Want het was behoorlijk verkrot. De  vrouw van Willem 
V was Wilhelmina van Pruisen (naar haar werd de voor-vorige 
koningin genoemd). Mochten de patriotten hem tot in Nijme-
gen nazitten, dan was hij zo de grens over van het toen machtige 
Pruisen. Tegelijk werd er druk uitgeoefend in Den Haag om Wil-
lemV (1748 tot 1806) weer terug op de troon te zetten. Na dat 
ene jaar in Nijmegen keerde de prins terug. En nadat de burcht 
weer onbewoond was, is hij gesloopt omdat Gelre grote schulden 
aan Frankrijk had en de burcht niet meer kon handhaven. 
Maar het is ook niet onaannemelijk dat de straat genoemd werd 
naar de dichter Jan FransWillem (1793 tot 1846). Belg van ge-
boorte in de tijd dat België bij Nederland hoorde. Hij was de va-
der van de Vlaamsche beweging en auteur van beroemde teksten 
als: Klein, klein kleutertje, Zeg, kwezelke, wilde gij dansen?, en: 
Wel, Anne-Marieke, waar gaat gij naar toe? 
Dus ook aan de naam van de Willemsweg kan een verband met 
een dichter ten grondslag hebben gelegen.

De rij woningen rechts wordt gesloopt, links wordt opgeknapt. 

Sloop 
Jan Luykenstraat

Willem V of 
Jan Frans Willem?

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
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“Ik ben misschien wat trager, 
maar ik ben niet gek geworden!”
In het gloednieuwe voorzieningencen-
trum ’t Hert, middenin de Nijmeegse 
volkswijk

Willemskwartier, opende Pluryn dit 
voorjaar het NAH-servicecentrum. Een 
plek waar mensen met een Niet-Aan-
geboren Hersenletsel (NAH) terecht 
kunnen voor ‘maatschappelijke revali-
datie’, naast de broodnodige medische 
zorg. Een uniek initiatief dat kort na de 
start al in een grote behoefte blijkt te 
voorzien.
De locatie Werkenrode van Pluryn 
heeft al jaren ervaring in de opvang van 
mensen met een NAH. Het gaat om 
mensen die hersenletsel hebben opge-
lopen door een ziekte of ongeval. De 
gevolgen ervan zijn groot. Werken of 
leren lukt vaak niet meer en ook thuis 
verandert de situatie ingrijpend. “Naast 
medische zorg is ook hulp nodig bij het 
leren omgaan met de beperkingen, zo-
wel voor de persoon zelf als voor direct 
betrokkenen. Wij bieden deze onder-
steuning via het project ‘NAH, hoe 
verder?’”, vertelt projectleider José van 
der Weide. Het NAH-servicecentrum 
maakt zich sterk voor  dit project. 
Deelname eraan duurt maximaal een 
jaar, afhankelijk van de indicatie.

Gerichte dagbesteding
Voorzieningenhart ’t Hert biedt onder-
dak aan diverse organisaties, waaronder 
een basisschool. Op de eerste etage is 
het NAH-servicecentrum gevestigd. 
Er zijn drie algemene ruimtes, waar 
mensen makkelijk binnen kunnen lo-
pen. “Laagdrempeligheid is erg belang-
rijk”, legt José van der Weide uit. Het 
servicecentrum is een informatiepunt 
maar vooral ook een plek waar mensen 
dagbesteding kunnen volgen.
José van der Weide: “We zoeken met 
name uit wat mensen willen en kun-
nen. Willen ze terug in hun oude baan 

of vrijwilligerswerk doen? Dan gaan we 
mogelijkheden zoeken om dat te trai-
nen. Dat kan hier, maar we zoeken ook 
naar verbindingen met andere instellin-
gen die in dit gebouw zitten. Conciër-
gewerk bij de school bijvoorbeeld of de 
post verzorgen bij de GGD.”

Regie terugkrijgen
Voor Marcia Held, zelf wonend aan de 
Willemsweg tegenover ‘t Hert,  is de 
nieuwe voorziening een zegen. Zij liep 
vorig jaar juni een hersenbloeding op 
en volgde een lang revalidatietraject. 
Dagbesteding volgde ze tot voor kort 
in het Dienstverleningscentrum voor 
Dagbesteding (DVD) in Nijmegen. Ze 
wilde echter meer:  “Ik wilde mijn le-
ven weer oppakken. De regie over mijn 
eigen leven terugkrijgen. Daar zijn ze 
in het NAH-servicecentrum mee be-
zig”, vertelt ze. 
Het frustreert Marcia dat ze haar eigen-
waarde en zelfstandigheid verloor, als 
gevolg van haar hersenletsel. ”Hier heb 
ik ingezien dat ik meer kan dan ik liet 
zien. Ik was maatschappelijk werker en 
daarna productmanager, een echte re-

gelneef. Dat zit nog steeds in me. Ze 
laten me hier me mijn gang gaan. Ik 
heb de route voor rondleidingen op de 
open dag en naamkaartjes gemaakt bij-
voorbeeld. Ik dacht dat ik dat niet kon. 
Hier zeggen ze: dat kan je wel.”
Zoeken naar nieuwe mogelijkheden
Marcia krijgt thuis steun van een am-
bulant begeleider. “Met haar ben ik pas 
geleden voor het eerst terug geweest 
naar mijn werk. Dat was best span-
nend, want ik wil mijn oude baan te-
rug.” Of dat lukt, is afwachten.
In het traject ‘NAH, hoe verder’ dat 
ze nu volgt, gaat het ook over aanvaar-
ding van wat er gebeurd is en misschien 
ook wel rouw, dat de dingen niet meer 
kunnen zoals vroeger en het vinden 
van nieuwe mogelijkheden. “Hopelijk 
vindt ze samen met de begeleiders een 
plek waar ze haar eigenwaarde weer te-
rugvindt”, zegt José van der Weide.
Marcia zelf heeft goede hoop. “Ik weet 
voor 99,9% zeker dat het goed gaat 
komen. Dat komt door de benadering 
hier. Ze zien me voor vol aan. Ik ben 
misschien wat trager maar ik heb geen 
achterstand. Ik ben niet gek geworden!”

Op de foto de ruimte van Pluryn in ’t Hert. Rechts zit Marcia Held.

Voor de zomervakantie vergadert het bestuur van Stich-
ting Opweg nog één keer, op 11 juli. Aanvragen van meer 
dan € 300,- kunnen nog worden ingediend tot 7 juli. Een 
formulier of gewoon een brief met naam, adres e.d., om-
schrijving van de activiteit en een begroting kunnen wor-
den ingediend bij ’t Hert, Thijmstraat 40 of per email:  
opwegnijmegen@gmail.com. Voor activiteiten na de va-

kantie moeten aanvragen uiterlijk 1 september zijn in-
gediend. Formulieren kunnen worden gedownload via 
www.willemskwartiernijmegen.nl. 
Aanvragen beneden de € 300,- voor het Initiatievenfonds 
kunnen worden ingediend tot 18 juli, daarna pas weer van-
af 15 augustus. Ook hiervoor is een formulier beschikbaar, 
maar de aanvraag kan ook per brief.

Aanvragen Opweg
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Trots op de Wijk 2011

Op zondag 19 juni stond de Willems-
weg weer aan beide zijden vol met 150 
kramen. Net op tijd was de herinrich-
ting van de straat  af gekomen. Voor de 
zevende achtereenvolgende keer werd 

de Trots op de Wijk-dag gehouden 
volgens het welbekende en vertrouwde 
recept. Toch was het wat anders. Het 
regende, soms hard. Maar erger was de 
wind. 

De zeilen van de kramen klapperden, 
water plenste op het net nieuwe asfalt. 
En rond ‘t Hert waaide het nog erger. 
Daar bleef een aantal kramen ook leeg. 
Jammer voor de kinderactiviteiten  die 
Tandem daar organiseerde. Aangebo-
den kleding en andere koopwaar woei 
op het natte wegdek. Een en ander had 
natuurlijk gevolgen voor het aantal be-
zoekers. De aangeboden planten kon-
den er uiteraard wel goed tegen. En ook 
de dieren van de dierenweide hadden er 
zo te zien veel minder last van, de kin-
derdraaimolen stopte alleen tijdens de 
echte plensbuien, net als de klimwand, 
maar voor zanger Martin was minder 
belangstelling dan in voorgaande jaren. 
Dat wil niet zeggen dat het er niet ge-
zellig druk was. De door Portaal aan-
geboden kersen hebben uitstekend ver-
kocht en met name tussen 12.00u en 
14.00u, de tijd waarin het echt ophield 
met zachtjes regenen, was het een druk 
heen-en-weer van bezoekers in alle leef-
tijden, soorten en maten. Volgend jaar 
weer met beter weer.

Bezoek uit de regio
Op 10 juni werd de LSA-dag gehouden in ‘t Hert. Wijkraad 
Willemskwartier, Basisschool Het Kleurrijk en Stichting Opweg 
hadden samen met het Landelijk Beraad Aandachtswijken be-
woners uit de verre omtrek van Nijmegen uitgenodigd. Om te 
komen kijken en om te praten. Ook buurtbewoners en andere 
mensen uit Nijmegen ontvingen een uitnodiging, met name de 
gebruikers van de andere voorzieningenharten, de Ster en de Klif 
in Nijmegen-Noord en de programmaraad van het VZH in op-
richting in het Waterkwartier. Want dat was het onderwerp van 
de ronde tafel gesprekken ‘s middags: hoe gaan de dingen in een 
voorzieningenhart?
Het LSA organiseert elke zes weken dergelijke regio-dagen in een  
stad  in Nederland die een achterstandswijk of aandachtswijk of 
Vogelaarwijk heeft. En dat zijn er best wel veel.
Voorzitter van Wijkraad Willemskwartier, Gerrie Looman, 
opende de dag met zijn visie op het Willemskwartier en de rol 
van bewoners bij activiteiten in de wijk, gevolgd door wethouder 
Tankir met een woord van aanmoediging, en een één-tweetje van 
voormalig wijkmanager Jan Bannink en bewonersvertegenwoor-
diger bij het gebuikersoverleg, Ferry Blüm, die elk een deel van de 
voorgeschiedenis van het ontstaan van ’t Hert voor hun rekening 
namen. Directeur Korsmit van Basisschool Het Kleurrijk gaf zijn 
visie weer op de relatie tussen de school en de wijk.
Na een rondleiding door het nieuwe gebouw, een wandeling 
door de wijk om de sloop en nieuwbouw te bekijken en een uit-
gebreide lunch, volgden vier ronde tafel gesprekken. Eén ervan 
ging over het pedagogisch klimaat. Voorheen in De Vrijbuiter en 
De Haard kwamen, afgezien van de jongerenruimte, kinderen 
alleen in het buurthuis wanneer er speciale kinderactiviteiten wa-

 Een nat wegdek tussen de buien door. 

Onderdeel van de regio-dag was een wandeling door de wijk. 
Hier zijn deelnemers aangeland op het Beetsplein.

ren georganiseerd. Nu in ‘t Hert komen ze er dagelijks omdat ze 
naar school gaan, maar ook voor andere dingen, zoals de compu-
ters of de sport. Of voor de GGD. Samenwerking tussen de ‘grote 
mensen’ is dan belangrijk.
De andere rondes gingen o.a.over de dagelijkse praktijk in ’t Hert, 
de visie op hoe het zou moeten en dat soort zaken. Het verschil 
in sfeer vergeleken bij De Vrijbuiter bij voorbeeld, maar vooral 
de andere regels die in een voorzieningenhart blijken te gelden. 
Die regels zijn niet altijd even duidelijk en als ze dat wel zijn, in 
sommige gevallen onnodig streng, zo vonden veel deelnemers, 
bewoners en vaste gebruikers. De huidige wijkmanager, Marian 
Hooijman, zegde daarom toe dat er in september over deze regels 
met bewoners en gebruikers een overleg plaats zal vinden. Over 
één ding waren wel alle deelnemers het eens: ‘t Hert is een mooi 
gebouw.
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De vissen kijken terug
Sinds kort is het Willemskwartier een winkel 
rijker, zo lijkt het. Waar eerst de Fietskoe-
rier gevestigd was tegenover ’t Hert, zit nu 
SCUBA-Experience, geen winkel maar een 
school. Ze zijn vooral ’s middags geopend.

SCUBA-Experience is de afkorting van (in 
het Nederlands) half-gesloten onderwater 
adem-apparaat-ervaring. In het Engels is 
het: semi-closed underwater breathing ap-
paratus. Het is een echte duikersterm dus. 
En Debora en Maarten die de duikschool 
‘runnen’, zijn ook echte duikers, al meer 
dan 10 jaar. Om duikcursussen te kun-
nen geven zijn ze uiteraard gediplomeerd. 
Zonder diploma, mag er niet gedoken 
worden. Zonder duikles is het ook heel 
onverstandig om te gaan duiken, net zoals 
je zonder rijbewijs geen auto moet gaan 
rijden of zonder instructie aan een para-
chute moet gaan hangen.
Bij SCUBA-Experience kan iedereen, 
ouder dan 10 jaar, een beginnerscursus 
krijgen. Voordat je daaraan begint, moet 
je wel even langs bij de huisarts om te vra-
gen of het verstandig is dit te gaan doen. 
Maar met zo’n medische verklaring in de 
hand en € 425,- in je portemonnee kun 
je binnen twee weken na je aanmelding 
aan een cursus beginnen. Na vier hele da-
gen achter elkaar instructie en training of 
verspreid over drie weken samen met zes 
andere cursisten, kun je dan onder water 
met gehuurd duikpak, duikbril en andere 
attributen. Een beetje winkel is SCUBA 
toch wel, want de benodigde basisuitrus-
ting kun je er ook kopen. De cursus be-
gint met theorie uit een boek, onder water 
ga je eerst in een zwembad en tenslotte 
in beschut buitenwater, zoals De Groene 
Heuvels of De Berendonck. Er zijn twee 
duikverenigingen in Nijmegen, de Kaai-
mannen en De Bevers, maar daar hoef je 
geen lid van te zijn. Na afloop van de cur-
sus heb je een duikbrevet (zo heet zo’n di-

ploma) en kun je tot 18 meter diep. Maar 
15 meter is gebruikelijk. En ook diep ge-
noeg. Volgens Debora is Nederland op z’n 
mooist op deze diepte. Met duiken kom 
je op plaatsen waar mensen meestal niet 
komen. Vrij in je bewegingen nader je 
de onder-water-bewoners heel langzaam 
en behoedzaam. Dan schrikken ze niet, 
zwemmen even van je weg, draaien zich 
om en … kijken je aan. Je ziet zoetwater-
kreeften, snoekbaars, karpers, voorntjes, 
naaktslakken, krabben, sepia’s en soms 
zeepaardjes. En wier. En koralen. Allemaal 
in Nederland. Het water is wat troebeler 
en wat groener dan in de Middellandse 
Zee bij Egypte bij voorbeeld, maar het is 
allemaal goed te zien.
En 15 meter is ook diep genoeg in verband 
met de druk. Buiten, gewoon op straat, 
loop je te midden van een luchtdruk van 
1 Bar (1 Atmosfeer zeiden ze eerst). Onder 
water verdubbelt de druk elke 10 meter, 
dus bij 15 meter zit je ‘onder’ 2,5 keer 

zoveel. En ook het half-gesloten onder-
water adem-apparaat-ervaring staat onder 
druk. Daar zit 200 Bar lucht in om mee 
te ademen. Perslucht wordt het genoemd, 
omdat het met behulp van een compres-
sor erin geperst wordt, maar het is gewoon 
lucht, niet alleen zuurstof. Van zuurstof al-
leen kun je bewusteloos raken. Perslucht 
is dezelfde lucht die je op straat in- en 
uitademt, alleen zonder uitlaatgassen of 
stuifmeel. SCUBA-Experience is één van 
de weinige adressen in Nijmegen waar een 
dergelijke compressor beschikbaar is.
Het hele jaar door kan er gedoken wor-
den, maar de meeste duikers doen het 
alleen bij wat hogere temperaturen, zo 
tussen maart en september. Daarom ver-
zorgen Debora en Maarten gedurende 
de koude maanden, behalve duiklessen,  
EHBO-cursussen, ook speciaal kinder-
EHBO. Dat zijn cursussen van 1,5 dag 
waarop de belangrijkste dingen aan de 
orde komen.

aan de buitenkant lijkt het een winkel, maar het is een duikschool.

Het team van de websites dekolpingbuurt.nl, demuntenbuurt.nl 
en de delandbouwbuurt.nl zoekt medewerkers. Om de websites 
nog  mooier en meer een site van de buurtbewoners te maken 
zoeken wij  bewoners die iets kunnen bijdragen op de volgende 
punten:

foto’s uit de buurt
verslagen van activiteiten in de buurt
columns
interviews van mensen uit de buurt
verhalen uit de wijk

plaatsen van artikelen op de websites
meedenken over toevoegingen aan de sites

Wie interesse heeft kan reageren via ccbeckert@gmail.com. 
Of opwegnijmegen@gmail.com 

Na de zomervakantie beginnen we met een digitale nieuwsbrief 
met nieuws uit de buurt. Wie die graag ontvangt , kan z’n email 
doorgeven aan dezelfde adressen.

Medewerkers voor websites.
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Oplevering nieuwbouw Ploegstraat 
Vandaag kregen de eerste huurders de sleu-
tel van hun nieuwe appartement in het 
plan Frijhof aan de Ploegstraat in Nijme-
gen. Portaal heeft de 114 appartementen 
gekocht, waarvan 90 in de sociale huur. 
De resterende 24 zijn vrije sector huurap-
partementen.  

Bouwbegeleiding
De huurders tekenden hun huurcon-
tract in de bouwkeet en werden aanslui-
tend rondgeleid. Via de parkeergarage, 
langs de berging ging het met de lift 
naar de etage van hun appartement. De 
bouwbegeleidster had de woning van 
tevoren al helemaal geïnspecteerd en 
eventuele opleverpunten direct aan de 
aannemer doorgegeven. Nu liepen de 
huurders met haar het appartement he-
lemaal door. De eerste periode kunnen 
de huurders met hun vragen en klachten 
terecht bij de bouwbegeleidster. 

Competitie
Al in 2006 werd een ontwikkelcompe-
titie gehouden. Na een ronde langs om-
wonenden en diverse commissies kwam 
het plan Frijhof als beste uit de bus. 
Dankzij Kalliste woningbouwontwikke-
ling, Giesbers Groep, architectuurstudio 
Herman Hertzberger én Buro Lubbers 
landschapsarchitectuur & Stedelijke 
ontwikkeling, is dit plan nu aanbouw. 
Aan het laatste appartementenblok, 
waar nog appartementen te huur zijn, 

wordt nog gewerkt. De eengezinskoop-
woningen zijn al bewoond. 

Ongedeelde stad
Dit bouwproject bevindt zich in een 
wijk waar Portaal tot nu toe geen wonin-
gen bezat, de Muntenbuurt. Het project 
draagt daarmee bij aan de ongedeelde 
stad, dat wil zeggen: meer verschillende 
soorten woningen met uiteenlopende 
prijsklassen in alle Nijmeegse wijken. 
Met andere woorden: de eenzijdigheid 
van wijken moet doorbroken worden.  
Portaal zorgt hiermee voor sociale huur-

Braderie 
Beetsplein
Op zondag 14 augustus is er een gro-
te braderie en rommelmarkt op het 
Beetsplein, in de Heyenstraat en de 
Hofdijkstraat in het Willemskwartier. 
Het begint om 9.30u en eindigt om 
16.30u. Kramen zijn te huur voor  
€ 13,50, inclusief een zeil voor het 
geval het regent. Of u nu nieuwe of 
oude spulletjes aanbiedt, maakt niet 
uit, want alles is welkom. Informa-
tie en inschrijving bij Louis Coenen:  
024-3555085 of 06-42976072.

woningen in een wijk waar vooral koop-
woningen zijn. 

Woonlasten 
De appartementen hebben een opper-
vlakte tussen 65 en 80 m2 , twee slaap-
kamers, een eigen parkeerplaats. De prijs 
is inclusief een parkeerplaats in de ga-
rage en inclusief servicekosten. Voor de 
sociale huur is huurtoeslag mogelijk. En 
niet onbelangrijk: de woning heeft een 
energielabel A! Dat levert lage stookkos-
ten op. Hierdoor blijven de woonlasten 
in totaal toch betaalbaar. 

 in verband met het 70-jarig bestaan van de Landbouwbuurt worden foto’s gezocht 
van vroeger uit de Landbouwbuurt. Hier een voorbeeld: bezoek van wethouder Van 
Rumund aan de buurt in 1998. Er was veel aandacht voor een paaltje……?

de laatste huurappartemtenten in aanbouw in de Ploegstraat
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Zoals  misschien al wel bekend heeft ’t Hert een prachtige keuken. Deze keuken is er 
ondermeer gekomen omdat zowel buurtbewoners, school als Tandem er heel goede er-
varingen mee hebben dat samen koken en eten een ideale gelegenheid geven om elkaar 
te ontmoeten, beter te leren kennen. Bovendien vinden veel mensen het leuk om kennis 
te maken met recepten uit andere culturen.  OKC mengelmoes heeft ooit zoiets gedaan, 
toen ze nog in De Haard zaten. Veel buurtbewoners kijken hier met plezier op terug. 
Een aantal buurtbewoners, het OKC en de opbouwwerker van Tandem willen dit het 
volgende schooljaar weer oppakken.
Om iedereen een kans te geven om mee te doen kiezen we niet voor een vaste groep, 
maar een groep van 8 personen die maandelijks wisselt. Om meer mensen mee te laten 
doen, is het niet alleen een kookgroep die voor zichzelf kookt. De deelnemers mogen ook 
ieder een of twee mensen die ze beter zouden willen leren kennen uitnodigen om mee te 
komen eten. Ook kunnen ze mensen uitnodigen waarvan ze denken, dat hij/zij het leuk 
vindt om andere buurtgenoten te leren kennen.
Iedere deelnemer neemt een keer een recept mee, dat hij/zij graag wil delen. Er worden 2 
recepten per avond klaargemaakt. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met dieet-  en 
Halal voedselwensen
We hebben in eerste instantie gekozen voor de donderdagavond.  Om 17.00 wordt ge-
start met koken. Om 19.00 uur kunnen de gasten aanschuiven.

Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de keuken is
het eerste blok  8 – 15- 22 en  29 september. 
Het tweede blok 6-13-20 en 27 oktober. 
Het derde blok 3-10-17 en 24 november.

De kosten voor de deelnemers zijn  3 euro per keer en de gasten betalen 5 euro.
U kunt zich aanmelden tot 25 augustus wanneer u mee wilt koken. Omdat we de kook-
groepen graag zo divers mogelijk willen samenstellen, maken wij een indeling wanneer u 
geplaatst wordt. In de eerste week van september ontvangt u bericht van Anneke.

U kunt zich aanmelden bij  Anneke Hofs van OKC Mengelmoes. U kunt mailen naar: 
okcmengelmoes@hotmail.com. Voor 8 juli en na 22 augustus kunt u ook even binnen-
lopen bij het OKC in ’t Hert of  bellen: 024 350 2002  
Wees er snel bij, want plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding

“Koken voor je buren” Zomeractiviteiten
Kolping 
Zaterdag 9 juli is er in Buurtcentrum De 
Inloop  een rap festival voor 14+ jonge-
ren. Jongeren zelf organiseren deze activi-
teit , binnen het kader van de zomertour 
van Tandem. De jongeren hebben deze 
activiteit zelf gekozen en georganiseerd.

Op  15,16 en 17 augustus, de laatste 
week van de vakantie van de basisschool, 
vindt het kinderbouwdorp plaats. Op 
donderdag 18 augustus is er de afsluiting 
van. Vorig jaar is deze activiteit niet door-
gegaan vanwege schilderwerkzaamheden 
in en aan Buurtcentrum de Inloop.
Ouders en/ of vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden via 024-3502620

Zaterdag 20 augustus is er  jaarlijkse 
buurtvoetbaltoernooi. Hiervoor worden 
nog vrijwilligers gezocht. Deze kunnen 
zich ook opgeven bij buurtcentrum de 
Inloop.

Willemskwartier
Jongerenwerk  Tandem en Sportsevrice 
organiseren voor tieners die regelma-
tig het jongerencentrum bezoeken of 
gebruik maken van de activiteiten van 
Sportservice een zomerkamp. Het kamp 
is van 11 tot 13 juli en zal weer bol staan 
met spannende en avontuurlijke activi-
teiten. 
Op vrijdag 26 augustus vindt er een ac-
tiviteit plaats voor jongeren vanaf 16 
jaar en buurtbewoners. Een jongeren-
participatiegroep van 17 tot 21-jarigen 
gaat deze activiteit organiseren. Wat ze 
gaan doen blijft nog een verrassing, maar 
houdt de posters in de gaten. 
De deelnemende jongeren  leren hierdoor 
wat het inhoudt om een activiteit op te 
zetten. Denk hierbij aan een vergunning, 
budget en offertes aanvragen, een begro-
ting maken, samenwerken, een toernooi 
opzetten en nog veel meer... Er wordt om 
de twee weken op dinsdagavond verga-
derd in het jongerencentrum. 

Dinsdag 16 augustus worden er in de 
Kinderhuiskamer in ‘t Hert in het wil-
lemskwartier taartjes gemaakt. Van 11,00 
tot 15.00u voor maximaal 20 kinderen 
van 4 tot 12 jaar.
En op woensdag 17 augustus is er een ui-
tje naar het Afrikamuseum, ook voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar en voor maximaal 
20 deelnemers. 
Voor beide actiteiten inschrijfen voor  
6 juli in de Kinderhuiskamer. Voor infor-
matie, bel: 06-19136300

Vorig jaar werd in de Bilderdijkstraat voor het eerst in het Willemskwartier een IFTAR 
georganiseerd. (Een IFTAR is een gezamenlijke maaltijd na zonsondergang in de Rama-
dantijd). Dit was heel gezellig en vraagt om een vervolg. Daarom willen we proberen dit 
jaar een Iftar te organiseren voor alle bewoners in het Willemkwartier. Als het lukt wordt 
deze gehouden op vrijdag 26 augustus op het pleintje tussen ‘t Hert en de wijkpost aan 
de Willemsweg.

Kevser Guney, Sietske de Waard en Marianne Mondria (Tandem, 06 30 33 75 02)
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Op zoek naar de kracht 
van het Willemskwartier

Gezocht: leden voor programmaraad 
voorzieningenhart ‘t Hert

Als één van drie wijken in Nederland 
wordt het Willemskwartier anderhalf jaar 
lang onderzocht. De onderzoekster, Miri-
am van de Kamp, zoekt bewoners die hier 
aan mee willen werken. De onderzoekers 
willen er vooral achter komen hoe het de 
buurt de afgelopen jaren is vergaan en wie 
daarbij een rol hebben gespeeld.

De komende anderhalf jaar zal onder-
zoekster Miriam van de Kamp op zoek 
gaan naar mensen en organisaties die 
een rol spelen of hebben gespeeld bij de 
recente ontwikkelingen in het Willems-
kwartier. Volgens de wijkenmonitor is er 
sprake van een langjarige verbetering. Er 
is minder verloedering, terwijl huizen 
beter onderhouden zijn. Deze omslag 
roept vragen op: speelt gemeentelijk be-
leid hierbij  een rol? Zijn bewoners en 

Bent u betrokken bij uw wijk en vindt u 
het leuk om met een diversiteit aan men-
sen samen te werken? Hebt u goede idee-
en voor het activiteitenprogramma van 
uw voorzieningenhart (VZH)? Wordt 
dan lid van de programmaraad.

Programmaraad
Voor VZH ‘t Hert zijn we op zoek naar 
leden voor de programmaraad.
Wij zijn op zoek naar wijkbewoners die 
zich met specifieke doelgroepen willen 
bezighouden, zoals kinderen, jongeren, 
senioren, maar ook met minderheids-
groepen. 

winkeliers betrokken en wat is hun rol 
geweest? Of is het eerder een samenloop 
van omstandigheden en activiteiten? 
Door het bestuderen van beleidsstuk-
ken, krantenartikelen en eerdere rappor-
ten, maar vooral door gesprekken met 
bewoners hoopt Miriam een antwoord 
te kunnen geven op deze vragen. Doel 
van het onderzoek is om een beter in-
zicht te krijgen in wanneer en onder 
welke omstandigheden een buurt een 
positieve omslag kan maken.

Eén van de drie
Het Willemskwartier is een van de drie 
buurten die worden bekeken voor het 
onderzoek. De andere twee buurten 
zijn Zuilen in Utrecht en het Regentes-
sekwartier in Den Haag. Miriam van de 
Kamp is als onderzoeker werkzaam bij 

Hiervoor worden wijkbewoners (m/v) 
van verschillende leeftijden en achter-
gronden gezocht waarbij gekeken wordt 
naar een goede afspiegeling van de wijk. 
De programmaraad zal bestaan uit 5 tot 8 
wijkbewoners aangevuld met 3 leden die 
beroepshalve betrokken zijn bij de wijk. 
Het is de taak van de programmaraad om 
de wensen en ideeën van de wijkbewo-
ners zo goed mogelijk vorm te geven.

Als programmalid:
•	 Bent	u	bewoner	van	de	wijk	waar	het	

VZH zich bevindt, of bent betrokken 
bij het VZH;

de Universiteit Leiden (vestiging Cam-
pus Den Haag). Haar onderzoek wordt 
begeleid door professor Wim Willems. 

Tijdens het onderzoek zal Miriam regel-
matig in de buurt aanwezig zijn en in 
gesprek gaan met nieuwe en oude be-
woners en ondernemers. Ze is benieuwd 
naar uw beeld van de buurt: Hoe ervaart 
u het wonen in het Willemskwartier? 
Wat vindt u typerend voor de buurt? 
Vindt u dat de buurt de afgelopen jaren 
veranderd is? Zo ja, op welke manier, 
waardoor en door wie? Miriam komt 
graag in contact met mensen die haar 
meer kunnen en willen vertellen over de 
ontwikkeling van de buurt. U kunt haar 
daarvoor bereiken via e-mail: m.c.van.
de.kamp@cdh.leidenuniv.nl of telefoon 
070 8009598. 

•	 Werkt	u	graag	samen	met	mensen	met	
verschillende achtergronden;

•	 Zet	u	zich	graag	in	voor	een	goed	pro-
gramma voor de wijk waarin u ook 
let op de uitvoerbaarheid van het pro-
gramma;

•	 Bent	 u	 geïnteresseerd	 in	 wat	 er	 leeft	
bij de wijkbewoners en bent u in staat 
hen te enthousiasmeren.

Werkzaamheden  
In samenwerking met direct betrokke-
nen ziet de programmaraad toe op de 
invulling van het programma. Hierbij 
houdt u rekening met bestaande ac-
tiviteiten, wensen uit de buurt en de 
beschikbare mogelijkheden/budgetten. 
U staat open voor contact met de wijk 
en laat dit tot uitdrukking komen door 
deze contacten actief op te zoeken. De 
programmaraad komt minimaal 4 keer 
per jaar bij elkaar. Jaarlijks zal de pro-
grammaraad een jaarplanning en jaar-
verslag maken.

Hebt u interesse meldt dan kunt u 
zich aanmelden bij: Martin Peters 06 
46265797 ( na 10 juli 2011) of mailen 
naar: m9.peters@nijmegen.nl

Deelnemers gezocht voor de programmaraad van ’t Hert.


