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Geen vaste beheerder meer 
bij sommige speeltuinen.
De gemeenteraad heeft al ingestemd met 
forse bezuinigingen (tot € 150.000,-) op 
de speelvoorzieningen in verschillende 
wijken. Sommige speeltuinen raken hun 
beheer kwijt. Speelplekken (met de wip-
kippen) waar niet of nauwelijks gespeeld 
wordt, zullen worden afgebouwd. En 
het onderhoud gaat een tandje omlaag, 
niet als het gaat om de veiligheid van de 
speeltoestellen, maar wel het maaien en 
snoeien. 
In drie speeltuinen zal er per 1 november 
geen beheer meer zijn. Dit geldt voor ’t 

Boerenlandje aan de Pluvierstraat in het 
Waterkwartier (achter Wijkcentrum Ti-
tus Brandsma), ’t Genestetje aan de De 
Génestetlaan in het Willemskwartier en 
voor ’t Veldje aan de Clematisstraat in 
de Wolfskuil. Ook in de Hazenkamp is 
er een Speeltuin ’t Veldje aan de Hin-
destraat, maar deze wordt al sinds 2006 
door een vereniging van buurtbewoners 
beheerd en niet door de gemeente.
Bij deze drie speeltuinen vervallen dan 
ook per 1 november het vaste toezicht, de 
koffie en de thee en de toiletvoorzienin-
gen. Wanneer bewoners op vrijwillige ba-
sis het toezicht op zich willen nemen, dan 
staat hen dat vrij. Als er goede afspraken 
te maken zijn tussen deze vrijwilligers 
over het sleutelbeheer van een aanwezige 

portacabine, noodkeet of beheergebouw, 
blijft het ook mogelijk dat deze vrijwil-
ligers wel koffie en thee kunnen verzor-
gen en van de toiletten gebruik kunnen 
blijven maken. Aldus de gemeente. Mis-
schien laat de gemeente in zo’n geval ook 
de toiletten schoonhouden, zodat de vrij-
willigers dat dan niet hoeven doen. Als er 
in de betreffende speeltuinen zonder vast 
beheer een zwembadje is, dan is nog on-
duidelijk of dat in de volgende zomer nog 
gebruikt kan worden. 
De speeltuinen die wel beheer houden 
zijn de vorig jaar net geopende Speeldijk 
aan de Staddijk (in Dukenburg), de Li-
guster aan de Seringenstraat in Heseveld 
en speeltuin Beetsplein aan het gelijkna-
mige pleintje in het Willemskwartier.

QR-code 
opweg024.nl
Lees over het waarom pagina 2.

Een spelletjesdag in speeltuin Beetsplein
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Colofon

Het is geen geheime code met een geheime boodschap, ook al 
ziet het er misschien zo uit. Maar het is wel een code, de zogehe-
ten QR-code. QR is de afkorting van Quick Responce, Engels 
voor: Snel Antwoord. Het heeft te maken met internet waar heel 
veel informatie te vinden is in waarschijnlijk inmiddels al mil-
joenen websites. Zo zijn o.a. de websites van Willemskwartier, 
Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolpingbuurt tussen al die 
miljoenen websites te vinden, simpelweg door in de adresbalk 
op de computer of de laptop het adres van deze sites in te typen. 
Maar een adres typen kost tijd, je moet geen typefouten ma-
ken en je moet je computer of laptop bij de hand hebben. Dat 
moet sneller en gemakkelijker kunnen. En dat kan dus inder-
daad. Daar is de QR-code voor. De afbeelding van zwart-witte 
vlakjes is eigenlijk het adres van een website, elke website heeft 
een eigen QR-code. Alleen geen adres dat getypt moet worden, 
maar een adres dat alleen gelezen kan worden. Als mensenogen 
deze afbeelding bekijken, zijn ze zelf niet in staat om in de code 
het adres te ‘lezen’. Computers en laptops hebben geen ogen, 
dus die kunnen dat ook niet. Nee, de QR-code is bedoeld voor 
apparaten die wel ‘ogen’ hebben in de vorm van een camera, 
zoals tegenwoordig bijna elke mobiele telefoon een camera heeft 
waarmee foto’s en filmpjes gemaakt kunnen worden. En mobiele 
telefoons met camera die ook een internetverbinding hebben, 
heten smartphones. De QR-code is bedoeld voor smartphones.
Wanneer een smartphone een QR-code ‘leest’ terwijl de inter-
netverbinding ‘open’ staat, ontstaat er direct een verbinding met 
de website waarvan de code het adres bevat.
Wanneer een smartphone de QR-code leest die hierbij is afge-
drukt, wordt er direct verbinding gelegd met de Opweg-site.

Opweg-site
Naast de vier al bestaande websites is er dus een nieuwe web-
site bijgekomen. Het officiële adres ervan is: www.opweg024.nl. 

Code website

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

Deze site is echter geen informatieve site met allerlei nieuwtjes 
over Opweg, het is een tussenstation. Via de nieuwe Opweg-site 
kan er direct gelinkt worden naar de overige vier sites. Dat is 
voor degenen die achter een computer zitten alleen maar on-
handig, want een onnodige omweg. Die kunnen gewoon de 
oude adressen blijven gebruiken. Maar voor degenen die via een 
smartphone één van de vier sites wil bekijken, is die handig. Laat 
de smartphone de bijgaande QR-code ‘lezen’ , dan kom je op de 
Opweg-site en vandaar uit kun je gemakkelijk met een enkele 
‘klik’ naar éé van de vier andere sites van de wijk.
Knip de code uit, bewaar ‘m in je binnenzak of handtas en je 
kunt overal op de wereld direct naar de site van je eigen wijk.

Op 14 augustus was er op het Beetsplein in het Willemskwar-
tier weer een rommelmarkt, dit keer gecombineerd met de 
jaarlijkse spelletjesdag in de speeltuin. Zoals bijna de hele 
zomer het geval was, regende het die dag, maar gelukkig niet 
de hele tijd. Toen de regen weer ophield, leek het zelfs een 
beetje echte zomer te worden.
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Parkeren voor de deur?
Er is tijdens informatie-avonden al veel 
en lang over geklaagd, de parkeeroverlast 
in het Willemskwartier. Veel mensen van 
buiten de wijk parkeren de auto de hele 
dag ergens in de wijk, vaak op de Wil-
lemsweg, de De Génestetlaan of de Tol-
lensstraat. Er zijn al eerder maatregelen 
genomen om het lang-parkeren op het 
terrein achter de Aldi tegen te gaan die 
erop neerkomen dat parkeren daar niet 
meer gratis is. Dat geldt ook voor de Kop 
van de Willemsweg. Maar de rest van de 
wijk, die net grenst aan het gebied waar-
voor betaald parkeren is ingevoerd, is nog 
gratis. De vraag is of dat zo blijft.
Eind augustus viel bij iedere bewoner van 
het Willemskwartier een brief van de ge-
meente in de brievenbus.’Enquete draag-
vlakonderzoek betaald parkeren’ stond er 
plechtig boven. Een dergelijke enquete 
maakt onderdeel uit van een vrij langdu-
rige periode die de gemeente heeft inge-
steld om per wijk al dan niet te besluiten 
om het lang-parkeren tegen te gaan door 
het invoeren van een parkeervergunnin-
gensysteem. Alle bewoners binnen het 
gebied waarover het gaat, wordt gevraagd 
of zij weinig, veel of geen problemen heb-
ben met het parkeren van hun auto en 
of ze wel of niet een parkeervergunning 
willen. Zo’n vergunning kost namelijk 
om te beginnen € 6,25 per maand en 
wanneer je er twee wil hebben kost dat 
nog eens € 11,55 extra. Iets anders dan 

betaald parkeren invoeren als alternatief 
voor ervaren parkeeroverlast, is moeilijk 
te bedenken.
Ook bewoners van het korte stuk van de 
Groenestraat zouden graag zo’n enquete-
formulier in de brievenbus gehad hebben, 
want ook daar is sprake van parkeerover-
last. Het is echter onduidelijk of het ge-
bied tot daaraan toe zal worden uitgebreid.
Tot 1 oktober a.s. kunnen bewoners 
de enquete ingevuld naar de gemeente 

terugsturen. Dan wordt ten eerste be-
keken of het betaald parkeren op het 
Aldi-terrein gehandhaafd blijft en, ten 
tweede, of betaald parkeren wel of niet 
wordt ingevoerd voor het gebied dat is 
omlijnd op het plattegrondje hiernaast. 
Wanneer deze besluiten gaan vallen is 
echter niet bekend. Er moet eerst nog 
een nieuwe parkeernota worden opge-
steld en door de gemeenteraad worden 
goedgekeurd. 

Het gebied voor parkeervergunningen wordt aangegeven met de zwarte lijn

Op 25 augustus, bijna op het einde van de 
Ramadan, was er op het nieuwe pleintje 
in de Willemsweg tegenover ‘t Hert, een 
iftar. Voor wie niet weet wat dat is: het is 
een maaltijd.
En een maaltijd tijdens de Ramadan kan 
alleen plaatsvinden na zonsondergang. 
Dus het was pas om 20.45u dat allerlei 
mensen uit het Willemskwartier van alle 
leeftijden en kom-af konden aanschui-
ven aan de lange tafels die op het pleintje 
waren neergezet, al dan niet onder de be-
scherming van een partytent. Het dreigde 
wel, maar het regende toch niet. En alle 
plaatsen waren bezet, sommigen moesten 
zich behelpen op de bankjes die rondom 
de bloembakken zijn gemaakt. Ook wet-
houder Tankir was van de partij om mee 
te genieten van het heerlijke eten dat door 
veel van de ondernemers van de Kop 
van de Willemsweg ter beschikking was 
gesteld. Vorig jaar beperkte de iftar zich 
voornamelijk tot de Bilderdijkstraat. Dit 
jaar was het hele Willemskwartier verte-
genwoordigd. Een opmerkelijk gebeuren.

Iftar
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Huidig bestuur Wijkraad 
Willemskwartier stopt in januari
Op maandag  6 juni j.l heeft de algemene 
ledenvergadering plaatsgevonden van Ver-
eniging Wijkraad Willemskwartier. Zoals 
gebruikelijk is deze vergadering zeer ma-
tig bezocht. Tijdens deze vergadering is 
het Jaarverslag januari 2010 – mei 2011 
goedgekeurd, evenals de door de penning-
meester ingediende jaarrekening. Het be-
langrijkste onderwerp van gesprek was de 
vraag of het zittende bestuur zich herkies-
baar zou stellen.
Het antwoord werd snel duidelijk, en is: 
nee, het zittende bestuur, bestaande uit 
Gerrie Looman, Dirk-Jan Burgersdijk, 
Ferry Blüm en Jamaa Himi, stelt zich niet 
meer herkiesbaar. 
Wel werd voorgesteld om de bestuursver-
kiezing uit te stellen tot maandag 15 ja-
nuari 2012, zodat het zittende bestuur tot 
die datum kan en zal aanblijven. Per die 
datum zal het zittende bestuur gezamen-
lijk aftreden. Hiermee werd ingestemd. 

Toelichting:
Uiteraard zijn er redenen om tot dit be-
sluit te komen. Die zijn positief en ne-
gatief van aard.
Vanaf de oprichting van de vereniging 
en ook vanaf het eerste jaarverslag tot en 
met de Balans 205-2010 aan toe, heeft 
Wijkraad Willemskwartier twee belang-
rijke doelstellingen gehad:
1. De realisering van het Voorzienin-

genhart zoals door de Klankbord-
groep gewenst

2. De belangen van bewoners van 
sloopwoningen en nieuwbouw. 

Beide doelstellingen zijn ongeveer gere-
aliseerd: ’t Hert staat er. En over enkele 
maanden gaan de laatste twee fases in 
van de sloop en nieuwbouw en geldt een 
nieuw convenant waarin de bewoners-
belangen en de rol van bewoners nauw-
keurig zijn vastgelegd, ook wat betreft 
de opknapbeurt aan de nog bestaande 
oudbouw. Verder is de informatievoor-
ziening over wat er in de wijk allemaal 
gebeurt, zowel door de gemeente als 
door Portaal, maar ook door de wijkraad 
zelf (de website) aanzienlijk verbeterd. 
Reden om tevreden te zijn. We kunnen 
stoppen.

Meer redenen.
Maar er is meer. In de afgelopen zes jaar 
is er veel meer gebeurd. Het begon met 

het vuurwerk op de Willemsweg, die 
rechtszaak werd verloren. Er volgden de 
Sociale Herovering, de Spoorkuil, het 
Hermes-terrein, Kop van de Willems-
weg, wijkschouwen, Wijkoverleg Wil-
lemskwartier, Kernoverleg Open Wijk-
school, Opschoondagen, Trots op de 
Wijk, de wijkwebsite, gebruikersoverleg 
Voorzieningenhart, veiligheid, leefre-
gels, parkeerproblemen, (drugs)overlast, 
bewonerspanel, Smit-Trafo, kunstwerk, 
en dat alles naast zeker drie informatie-
avonden per fase bij sloop en nieuw-
bouw, ook over de herinrichting van de 
openbare ruimte aan beide kanten van 
de Willemsweg, de Hobbywerkplaatsen 
en de andere bewonersactiviteiten, ook 
met nieuwe bewoners, straatspeeldagen, 
opfleurdagen en wat dies meer zij. En 
er komen nieuwe zaken bij, zoals het 
Cruyffberaad  en de Programmaraad 
voor ’t Hert. Heel veel van deze zaken 
zijn best goed gegaan en hebben ge-
wenste resultaten opgeleverd.
Maar niet alles is even goed gegaan, zo-
als: onderdelen van de Sociale Herove-
ring, veiligheid en leefregels, de overlast, 
de parkeerproblemen, de Kop van de 
Willemsweg en het Kernoverleg.
Niet gek wanneer we hiervan zeggen: 
het was erg veel. We zijn het zat. En 
waarom? Niet simpel omdat het veel 
tijd kost, maar omdat het onnodig veel 
tijd gekost heeft. Op deze punten zijn, 
vinden wij, niet voldoende resultaten 
gehaald maar hebben we ook niet meer 
de verwachting dat die binnen redelijke 
termijn te halen zullen zijn. 

Nog meer redenen
Maar er zijn nog meer redenen. In het 
Jaarverslag 2009 hebben we al aange-
kondigd dat we ons voor 2010 nog 
herkiesbaar zouden stellen, maar dat we 
voor het jaar erna, 2011, zouden gaan 
nadenken. Dat hebben we gedaan. In fe-
bruari 2011 hebben we onderling afge-
sproken dat we gezamenlijk zouden af-
treden zodra één van ons wilde stoppen.
Die beslissing viel vlak voor de ledenver-
gadering van 6 juni. 
Verder hebben we naast het bestuurs-
lidmaatschap van de wijkraad, alle drie 
gewoon werk. We weten dat alle drie 
goed van elkaar te scheiden en verga-
derden voor de wijkraad nooit onder 
werktijd, bij voorbeeld. Maar de gren-

zen tussen werk en bestuurslidmaat-
schap zijn veel minder scherp te trek-
ken wanneer het over de inhoud van 
beiden gaat. Door inhoudelijke over-
lapping werden we soms beperkt in 
wat we voor de wijkraad konden doen, 
onvermijdelijk misschien, maar in elk 
geval heel storend. We waren zogezegd 
niet altijd even ‘vrij’ in ons handelen 
ten behoeve van de wijkraad. 
En daar zal in de nabije toekomst naar 
onze verwachting geen verandering in 
komen, gelet op de eerste tekenen van 
het nieuwe (bezuinigings)beleid dat het 
nieuwe college van B & W gaat voeren.
Het besluit van november vorig jaar om 
de gesubsidieerde banen grotendeels te 
schrappen, heeft ons het perspectief ont-
nomen dat alle tijd en energie die in de 
wijkraad gestoken kan worden, nog tot 
resultaat zal leiden.

Constante
Er hebben zich in de afgelopen jaren 
veel veranderingen voorgedaan in het 
Willemskwartier. Bewoners en wijk-
raad zijn mee veranderd. In één ding 
zijn we echter constant gebleven, na-
melijk bij alles wat we doen en laten 
benadrukken dat er naar bewoners ge-
luisterd moet worden en dat bewoners 
graag zoveel mogelijk zelf willen doen. 
Soms gebeurde dat, soms gebeurde dat 
niet. Wij denken dat op dit punt van 
het nieuwe college van B & W niet veel 
te verwachten is.

Hoe nu verder?
Het bestuur blijft dus aan tot 15 janu-
ari 2012. Wanneer er in de tussentijd 
bewoners zijn die zich kandidaat willen 
stellen om ons op te volgen, neem dan 
gewoon contact op, hoe eerder hoe lie-
ver. We dragen de zaken graag over. 
Wanneer op 15 januari blijkt dat zich 
hiervoor geen kandidaten hebben ge-
meld, houdt de wijkraad op te bestaan. 
Dat wil niet zeggen dat we niets 
meer doen. We blijven de Trots op 
de Wijk-dag organiseren, de website   
(www.willemskwartiernijmegen.nl), de 
Opschoondagen, de schuilkelderroute 
en andere voorkomende bewonersacti-
viteiten ondersteunen, ook in ’t Hert. 
Maar om te voorkomen dat we gezien 
blijven worden als wijkraad, gaan wij 
niet bij de nieuwe Programmaraad.
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Sporten in ‘t Hert weer begonnen.
Na de zomervakantie zijn veel van de 
sport-activiteiten in de sportzalen van 
Voorzieningenhart ‘t Hert weer begon-
nen. Dat geldt met name voor de Yoga 
op de dinsdagmorgen en de Zumba op de 
maandagmorgen, de dinsdagavond en de 
donderdagavond. De gym voor vrouwen 
50+ is wegens gebrek aan belangstelling 
voor de zomervakantie gestopt. Ook de 
breakdance voor kinderen op de dins-
dagmiddag is opnieuw gestart, maar het 
zaalvoetbal voor heren 50+ op de vrijdag-
middag is gestopt omdat de deelnemers 
hieraan niet meer op vrijdagmiddag vrij 
van hun werk konden krijgen.  En later 

op de vrijdagavond waren de zalen al door 
anderen bezet.
Voor de activiteiten die wel zijn doorge-
gaan geldt dat de kosten voor het huren 
van de zaal tot aan de kerstvakantie wor-
den gesubsidieerd. Deelname is tot die tijd 
dus niet duur, namelijk € 12,50 voor acht 
keer. Na de kerstvakantie moeten de deel-
nemers ook zelf de huur betalen. Voor een 
zaal-helft kost dat € 12,35 per uur overdag 
tot 18.00u; na 18.00u kost het € 13,60 
per uur. De Zumba maakt gebruik van de 
hele zaal omdat daar muziek bij gebruikt 
wordt en de wand die de twee zaal-helf-
ten scheidt niet geluid-dicht is. De hele 

zaal kost tot 18.00u € 23,85 en daarna € 
26,25 per uur. Reken maar eens uit: voor 
de Zumba op de donderdagavond zou de 
huur voor acht lessen € 210,- kosten. Dat 
is een groot bedrag als er weinig deelne-
mers zijn. Maar zijn er bij voorbeeld 30 
deelnemers dan zouden die elk naast de € 
12,50 voor de docent nog maar € 7,- per 
persoon extra kwijt zijn. Heb je echter tien 
deelnemers dan gaat het al gauw om € 
21,- p.p. Voor een betaalbare voortzetting 
na de kerstvakantie is het dus belangrijk 
dat veel mensen mee blijven doen, want 
hoe meer deelnemers des te minder geld 
het kost.

In alle wijken van Nijmegen-Midden kregen de jongeren afgelopen zomer de gelegenheid 
om een activiteit te verzinnen, maar ook om deze zelf uit te voeren. In het Willems-
kwartier werd dat een panna-toernooi in de Thijmstraat voor ‘t Hert, met DJ en met 
halal-lekker eten. In de Kolping organsieerden de jongeren een heus buurtfeest. Eerder 
in de zomervakantie waren er kinderbouw-activiteiten en het jaarlijkse voetbaltoernooi.

Welkom 
Ploegstraat
De eerste nieuwe bewoners wonen inmid-
dels in de Ploegstraat. Zij ontvangen daar-
om natuurlijk ook de Opweg-krant in de 
brievenbus, want die wordt ook verspreid 
in de Muntenbuurt en de Landbouw-
buurt. Wel kwam de vraag bovendrijven 
bij welke buurt de Ploegstraat eigenlijk 
hoort. Wat betreft de naam ligt het voor 
de hand om deze straat bij de Landbouw-
buurt in te delen, want een ploeg is een 
landbouwwerktuig. Maar vanwege de lig-
ging, aan de andere kant van de Muntweg 
dan de rest van de Landbouwbuurt, ligt de 
Muntenbuurt veel meer voor de hand. 
Maar de verwarring werd nog wat groter. 
Aan die kant grenst de Muntenbuurt aan 
de Hazekamp, een van de grootste wijken 
van Nijmegen-Midden. In de Hazekamp 
verschijnt de Hazannakamp als wijkblad; 
die verschijnt ook in de wijk St. Anna, 
vandaar de naam van het blad. Bij de 
Hazannakamp vroeg men zich af of de 
nieuwe bewoners eigenlijk niet bij de Ha-
zekamp hoorden. Het resultaat van deze 
verwarring is dat de nieuwe bewoners al-
lebei de wijkbladen zullen ontvangen, de 
Hazannakamp en de Opweg-krant. Voor 
alle zekerheid. 
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Nieuwbouw op Groenestraat

In de Ploegstraat in de Muntenbuurt 
zijn ze een heel eind gevorderd met 
de nieuwbouw. Ook in Brederostraat-
Noord in het Willemskwartier wordt 
langzaam zichtbaar hoe de nieuwe wo-
ningen daar eruit komen te zien. Het-
zelfde geldt voor het nieuwe apparte-
mentencomplex aan de Tollensstraat 
in het Willemskwartier, terwijl daar 
pal achter de woningen in de Ruus-
broecstraat inmiddels bijna allemaal 

Ten Katestraat
Ze staan er klaar voor: deuren,kozijnen 
en glasplaten op een tijdelijke bouw-
plaats op het Hermesterrein. Daar is 
ook nog steeds de hangplek en het 
tijdelijke voetbalveld, nadat het ook 
nog gebruikt geweest is als tijdelijke 
parkeerplaats toen de Willemsweg he-
lemaal overhoop lag.
De deuren en kozijnen zijn bestemd 
voor de renovatie van de woningen 
uit de jaren ’80 in de Ten Katestraat, 
Jacob Catsstraat en omgeving, dus de 
tijdelijke bouwplaats zal na enkele 
maanden weer verdwijnen. En het 
duurt nog zeker een jaar voordat het 
voetbalveld zal moeten wijken voor de 
daar geplande nieuwe studentenflats. 

zijn dichtgeplaat voor de volgende 
sloopronde. Dat zijn allemaal grote 
nieuwbouw-projecten. Maar er vindt 
ook kleine particuliere nieuwbouw  
plaats, zoals op de Groenestraat. Daar 
wordt het afgebrande pand van Hen-
driks’ Kantoorboekhandel opnieuw 
opgebouwd (foto links). En daar 
schuin tegenover heeft de drogist een 
extra verdieping met punt dak op zijn 
pand gezet. 
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Alle kinderen kunnen zich een voorstelling maken 
bij het nieuwe thema van de Kinderboekenweek, 
Heldenmoed. Het gaat over Superhelden! En over 
dapper durven zijn. Veel kinderboeken gaan over 
dappere kinderen of mensen. Zij komen op een be-
paald moment voor een keuze te staan: grijp ik in 
of blijf ik aan de zijlijn staan? De keuze om tot actie 
over te gaan, maakt dat ze helden zijn.
De Kinderboekenweek 2011 is een eerbetoon aan 
alle kinderboekfiguren die dapper durven zijn. Bij-
voorbeeld Tiuri uit De brief voor de koning van 
Tonke Dragt. Of Iwan Olsen uit  Pudding Tazan 
van Ole Lund Kirkegaard. Dit jaar wordt het kin-
derboekenweek-geschenk geschreven door Tjibbe 
Veldkamp. 
 

Kinderboekenfeest en activiteiten
De 57e  editie van de kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 5 t/m za-
terdag 15 oktober. Naast het Nijmeegs Kinderboekenfeest op zondag 9 oktober 
organiseert Bibliotheek Gelderland Zuid veel andere leuke activiteiten en is er 
in de bibliotheek van alles te doen. Hier volgt het programma dat plaatsvindt in 
Bibliotheek Muntweg:

Woensdag 5 oktober:   De wijkagent komt op bezoek en leest voor 
   Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar
   Tijd: 14.00-14.45 uur
   Kaartjes gratis af te halen in de bibliotheek

Zaterdag 15 oktober:  Schrijfster Niki Smit bezoekt de bibliotheek
   Voor de leeftijd van 8 t/m 12 jaar
   Tijd: 13.30-14.30
   Kaartjes  a 1,50 te koop in de bibliotheek

Kinderboekenweek 2011: 
Helden in de bibliotheek

Op 25 augustus was er opnieuw een 
wijkschouw in het Willemskwartier en 
aansluitend in de Landbouwbuurt en 
de Muntenbuurt. In alle drie de buur-
ten ging wijkbeheer met bewoners op de 
fiets langs die plekken waarover klachten 
waren of juist goede ideeën voor verbe-
tering. Dat kan variëren van onderhoud 
van het groen, scheef liggende stoepte-
gels, de hondenpoep natuurlijk en het 
zwerfvuil, tot aan het plaatsen van ver-
keersborden waar nodig of paaltjes waar 
paaltjes zouden moeten staan. Alle ge-
noemde punten zijn op 27 september 
tijdens een bewonersavond in ‘t Hert 
opnieuw aan de orde geweest en het re-
sultaat daarvan wordt vastgelegd in een 
wijkbeheerplan dat gedurende de ko-
mende vier jaar zal worden uitgevoerd.

Potgieter-
boulevard
Op 16 oktober wordt voor de derde keer 
de Potgieterboulevard gehouden: een ge-
zellige rommelmarkt op het Potgieterplein 
met podium, partytent en koffie-hoek. In 
een grote kring van kraampjes kunnen be-
woners hun spulletjes uitstallen, bedoeld 
voor iedereen uit de wijk. Op het podium 
zijn optredens.

In Buurtcentrum De Inloop begint op 
4 oktober vanaf 20.00u  een Hotfix-
cursus.

Wat is hotfix? 
Hotfix is het versieren van T-shirts, tas-
sen, schoenen en dergelijke met steen-
tjes en metalen plaatjes. Deze avond is 
voor alle dames vanaf 14 jaar en ouder. 
De eigen bijdrage is 2,50, dan zorgen 
wij voor alle benodigdheden. 
Het enige wat u dient mee te nemen is 
dat wat u wilt versieren dus b.v. een effen 
shirt/topje/broekje of iets anders leuks. 
Een avond vol glitter en blingbling.
 
Groetjes Nathalie, Frieda & Marianne 
Info: Kolpingstraat 25 0642989089 

Hotfix-
cursus

Wijkschouw
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Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!
Dit jaar beginnen wij in onze prachtige oefenzaal met 
beweegprogramma’s.  

wij bepalen uw lichaamssamenstelling via 
bio-impedantie.

Al onze behandelingen zijn vergoed door de 
zorgverzekeraars.
Bel voor een afspraak:
Tel: 024-3000038 Mobiel: 06-47057427
Of kom langs: 
Beetsplein 43, 6531 BE Nijmegen
www.fysiotherapiechristiane.nl
Email: Christianedekker@gmail.com

Beweegprogramma’s bij overgewicht
Wilt u afvallen?  Leeftijd is niet van belang. Wij begeleiden ook 
kinderen met overgewicht. Met een bio-impedantie meter 
wordt uw lichaamssamenstelling bepaald. Hierdoor wordt 
inzicht verkregen in zaken als overgewicht, spieropbouw, 
ruststofwisseling, BMI en vochtverdeling. Dit is onontbeerlijk in 
het geven van een perfect bewegings- en voedingsadvies.

Overige beweegprogramma’s
parkinson, diabetes mellitus/suiker ziekte, arthrose, COPD, 
hartklachten, reuma, chronische pijn.

Individuele behandeling:
U kunt natuurlijk ook bij ons voor anderen klachten komen. 
Bijvoorbeeld voor vaste spieren. Wij maken ze los en  u bent 
snel weer beter!

 

 

 
 

Uw kind bij De Willem in goede handen! 
 

Kindercentrum De Willem heeft een peuterspeelzaal 
voor kinderen van twee tot vier jaar en  

een buitenschoolse opvang voor kinderen van 
basisschool Het Kleurrijk van vier tot twaalf jaar in 

Voorzieningenhart ’t Hert.  
 

KION biedt opvang in kleine groepen, met aandacht voor 
de ontwikkeling van elk kind. We zorgen voor een 

uitdagend en gevarieerd aanbod van activiteiten, passend 
bij de leeftijd en interesses van de kinderen. 

 
Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang, dan komt u 

mogelijk in aanmerking voor teruggaaf van de kosten. 
Dit kan wanneer de ouders beide (deels) werken of 

studeren en wanneer u een alleenstaande werkende of 
studerende ouder bent. Uw kind valt dan onder de Wet 

Kinderopvang. Meer informatie hierover vindt u op 
www.toeslagen.nl. Bij de afdeling Klantrelaties van KION 

kunt u tijdens kantooruren terecht voor aanvullende 
informatie, tel (024) 382 26 55. 

 
Wilt u uw kind aanmelden bij kindercentrum De Willem, 

neem dan contact op met de afdeling Klantrelaties,  
tel. (024) 382 26 55. Of kom eens een kijkje nemen  

voor een vrijblijvende rondleiding.  

Meer informatie vindt u op www.kion.nl. 

 
KION, Kerkenbos 10-02, Nijmegen, Tel. (024) 360 20 58 

 

Aanvragen 
Opweg

Nieuwe aanvragen boven de 300 euro 
moeten voor 18 oktober aanstaande 

bij Opweg worden ingeleverd. 

Dat mag per brief of per aanvraagformulier. 
Inleveren bij 

Voorzieningenhart ‘t Hert 
Tijmstraat 40 Nijmegen. 

Het kan ook per e-mail 
opwegnijmegen@gmail.com.


