
waarvan hij dan moet gaan genieten. Een kameraad 
heeft aangeboden om hem mee uit vissen te nemen, en 
misschien, zo hoopt hij, is dat wel leuk.

Anders dan veel mensen denken is Jan Kleyngeld geen 
geboren Nijmegenaar. Hij verhuisde, toen hij een jaar 
of 14, 15 was, met zijn ouders vanuit Helmond naar 
Nijmegen. Eerst woonden ze aan de Palmstraat, boven-
aan de Wolfskuil. Later verkocht Jan groente en fruit met 
een SRV-wagen, zo is hij begonnen in de handel. Jaren 
later kocht hij de bloemenkraam van Bram van Eeten, en 
begon hij zijn bloemenhandel bij de Groenestraatskerk, 
die toen nog een tuin aan de voorzijde had. DFie tuin 
moest wijken voor een pleintje, waar bij de kraam van 
Jan werd verplaatst naar de huidige plek. De parochie 
liet toen de electriciteit aanleggen naar de kraam, vertelt 
Jan. De huidige kraam kreeg Jan cadeau van zijn broers 
Henk en Harrie.

Ook Jan Kleyngeld beseft maar al te goed dat er voor 
hem veel gaat veranderen als hij straks zijn vaste stek 
aan de Groenestraat verlaat. ‘Ik heb hier altijd met 
zoveel plezier gestaan, nooit problemen gehad, nooit 
ellende. Iedereen in de buurt kent me, en ik had met 
niemand ruzie. Het is een stuk van mijn leven. Ik zal het 
heel erg missen’.
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Jan Kleyngeld stopt ermee

Na 35 jaar verdwijnt er straks een ‘meubelstuk’ van de 
Groenestraat: zodra hij een redelijk bod op zijn kraam 
krijgt stopt Jan Kleyngeld met zijn bloemenhandel op 
het pleintje voor de Groenestraatskerk. Het einde van 
een tijdperk. Tenminste, dat ligt eraan te komen, want 
voordat Jan definitief stopt zal eerst de kraam verkocht 
moeten worden, en zover is het nog niet. Kortom, de 
komende tijd zien we Jan nog wel op de Groenestraat, in 
gezelschap van zijn hond Beertje, en buurtbewoners die 
even voor een praatje langskomen.
Want Jan Kleyngeld kent iedereen , en iedereen kent 
Jan. Vijfendertig jaar lang heeft hij alles en ieder-
een zien langskomen met alle vreugde en verdriet 
van dien. Vreugde: de talloze bruidsparen die in de 
Groenestraatskerk kwamen trouwen, en het verdriet van 
mensen die op het kerkhof achter de kraam en naast de 
kerk (met de spelfout in het Latijnse opschrift) hun over-
leden dierbaren kwamen bezoeken en bij Jan een bosje 
bloemen kochten.

Maar binnen afzienbare tijd is dat afgelopen. Jan is nu 
tachtig, en, zoals hij vertelt, vooral de kinderen zitten 
er achterheen dat hij stopt. ‘Pa, je bent nu tachtig, en 
je moet stoppen met werken. het wordt tijd dat je eens 
gaan genieten’, zo van Jan het standpunt van de kinde-
ren samen. Klein probleem is dat Jan nog geen idee heeft 

Opweg

Jan Kleyngeld en zijn bloemenkraam. Hoe lang nog?
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Nu staan er nog, op het moment dat de foto genomen 
is, prachtige bomen vol bloesem. Die blijven staan, zo 
mogen we hopen. Daarachter staat een schoolgebouw 
(het ROC) met nog een wat verwilderde tuin erachter. 
Een groot hek eromheen en een bordje: hier waak ik. 
Een hondenkop erbij. Over een tijdje staan er nieuwe 
woningen.

Niet alleen in het Willemskwartier wordt nieuwbouw 
gepleegd. Ook voor het wat verwaarloosd ogende, ach-
teraf straatje voorbij de sporthal van SV De Hazekamp, 
de Ploegstraat, is nieuwbouw in aantocht. De Ploegstraat 
loopt als het ware vlak langs de Muntenbuurt en vormt 
de doorsteek richting het Goffertbad en het Goffertpark. 
Er worden 100 appartementen en 38 ruime woningen 
gebouwd, gesitueerd rondom een nieuw woonpark, 
de Frij’hof.  Het geheel is een project van Kalliste 
Woningbouwontwikkeling uit Eindhoven. De oplevering 
wordt pas eind 2010 verwacht, maar nu al heeft Portaal 
80 appartementen ervan gekocht, waarvan er 56 sociale 

Ook nieuwbouw in Ploegstraat

huurwoningen worden en 24 met een hogere huur. De 
laatsten worden op termijn doorverkocht. Voor Portaal 
zijn het de eerste woningen in de wijk Hazekamp. 
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Bij al die sloop en nieuwbouwplannen voor het 
Willemskwartier zullen de meeste mensen aan hui-
zen denken, oude huizen die verdwijnen, nieuwe die 
er voor in  de plaats komen. Dat doen ze letterlijk: 
de nieuwe huizen worden op bijna dezelfde plekken 
gebouwd als waarop de oude eerst stonden. Het stra-
tenpatroon in het Willemskwartier blijft daarmee het-
zelfde. Maar niet helemaal: er komen een paar nieuwe 
straten bij!

De Pater van Meursstraat, het Potgieterplein, de Ten 
Katestraat in Willemskwartier-West, ze staan opnieuw 
aan beide zijden vol met aaneengesloten woningen. 
Nieuwe woningen, dat wel.
Aan de Genestetlaan is het voor een deel anders, daar 
is een heel appartementencomplex gebouwd. Maar de 
straten zijn hetzelfde gebleven.
In Willemskwartier-Oost wordt het ietsje anders. Het 
pleintje in Brederostraat-Zuid waar de twee oude 
bomen zijn blijven staan, blijft een pleintje, met erom-
heen de nieuwe woningen. Richting Thijmstraat zullen 
er twee onder een kap verschijnen. Tot zover nog alle-
maal herkenbaar.
Brederostraat-Noord komt er al iets anders uit te 
zien: niet een volledig aaneengesloten rij wonin-
gen, maar tussendoor komt er een doorsteek naar 

Nieuwe straten in Willemskwartier
de Schonckstraat, en aan de andere kant een door-
steek naar…, nee, niet naar de Hofdijkstraat. Tussen 
Hofdijkstraat en Brederostraat-Noord komt een eerste 
nieuwe straat. Doodlopend, dat wel, bedoeld voor 
aanwonenden om hun auto te kunnen parkeren. Aan 
de ‘kop’ van deze straat komt het complex van Viataal, 
een opvanghuis voor kinderen die niet kunnen praten 
en/of horen of blind zijn. Een nog grotere verande-
ring vindt plaats aan de ‘kop’ van Brederostraat-
Noord. Daar komt een nieuw pleintje, eigenlijk in de 
Spieghelstraat.
Maar de grootste verandering is ten oosten van dit 
nieuwe pleintje. Daar komt een geheel nieuw apparte-
mentencomplex, waarvan de ingang te vinden zal zijn 
in de ???????-straat. De naam weten we nog niet. Daar 
gaat de gemeente over. Maar tussen Schonckstraat en 
Tollensstraat, parallel aan de korte kant van De Mei 
en vlak langs de voormalige pastorie, komt een gehele 
nieuwe straat. Het jeu-de-boules-veldje dat daar lag, 
moest ervoor verdwijnen.

Hetzelfde gebeurt later tussen de Ruusbroecstraat en 
de Tollensstraat. Ook daar zal een appartementen-
complex verrijzen met ook daar een compleet nieuw 
straatje. Aan de Tollensstraat dus geen rijtje huizen 
meer, maar hoogbouw in vier lagen, met uitzicht op 

de Spoorkuil. En hele-
maal aan het einde van de 
rit, wanneer ook de Jan 
Luykenstraat aan de beurt 
is, komt aan de westkant 
van de Ruusbroecstraat 
ook een nieuw plein-
tje. Het huidige pleintje 
zal dan verdwijnen, het 
verkeer zal vanaf de Jan 
Luykenstraat in een rechte 
lijn naar de Tollensstraat 
kunnen rijden.

Het meest in het oog 
lopend zal het nieuwe 
plein zijn dat ‘in’ de 
Willemsweg zal wor-
den gelegd, ter hoogte 
van Thijmstraat en Da 
Costastraat, vlakbij het 
nieuwe Voorzieningenhart.
Gaat dat Willemsplein 
heten? Dat weten we 
niet. Zoals gezegd, daar 
gaat de gemeente over. 
Maar welke naam het 
ook wordt, het zal een 
naam van een dichter zijn, 
want alle straten in het 
Willemskwartier zijn naar 
dichters genoemd (behalve 
de Willemsweg).
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Kredietcrisis of niet, voor sommige mensen met 
een laag inkomen is het leven altijd te duur. De 
Nijmeegse Formulierenbrigade biedt uitkomst. Zij 
kijken naar het inkomen en of mensen gebruik 
maken van alle regelingen waar ze recht op hebben. 
In het Willemskwartier heeft de Formulierenbrigade 
actief contact gezocht met bewoners. Dat leverde 
extra geld op voor een aantal bewoners. 

De brigade is opgericht door welzijnsorganisatie Het 
Inter-Lokaal en biedt mensen met een laag inkomen 
een gratis inkomenscheck. “We kijken naar het inko-
men en kunnen op basis van een paar gegevens ach-
terhalen of mensen voor meer geld in aanmerking 
komen”, aldus Ties Mouthaan van Het Inter-Lokaal. 
“Zo zijn er regelingen als de geld-terug regeling voor 
sport en cultuur of bijvoorbeeld bijzondere bijstand 
voor een wasmachine. Ook kijken we naar toeslagen en 
belastingen.” Die regelingen zijn er voor alle mensen 
met een laag inkomen, of ze nou een uitkering hebben 
of werk.
Er zijn veel redenen waarom mensen geen gebruik 
maken van hun recht. Sommige mensen weten niet hoe 
ze de formulieren in moeten vullen. Anderen weten 
niet van het bestaan van bepaalde regelingen. Maar de 
meeste mensen denken dat ze er geen recht op hebben. 
De Formulierenbrigade is er voor alle mensen in de 
stad met een laag inkomen. Samen met de wijkma-
nager en de wijkraad is afgesproken om extra aan-
dacht te besteden aan het Willemskwartier. Daarom 
heeft de Formulierenbrigade bijna 500 adressen in het 
Willemskwartier direct benaderd. Iedereen, behalve de 
mensen met een sticker tegen ongewenst drukwerk, 
kreeg een brief in de bus. Vervolgens is bij alle huizen 
aangebeld. Mensen die thuis waren is verteld over wat 
de Formulierenbrigade is en wat die kan doen. Als  
niemand thuis was werd een tweede brief in de bus 

gedaan. In totaal heeft de Formulierenbrigade 179 men-
sen in het Willemskwartier gesproken en voorgelicht.
Ook op andere manieren heeft de Formulierenbrigade 
geprobeerd om mensen met een laag inkomen in het 
Willemskwartier te bereiken. Er zijn folders en posters 
verspreidt en er is onder andere voorlichting gegeven 
aan  professionals van Dichterbij, in de koffiehuizen op 
de Willemsweg en op Groot Nijeveld. 
In totaal heeft de Formulierenbrigade 63 aanmeldingen 
gekregen uit het Willemskwartier. Daarvan zijn 10 dos-
siers zijn met een resultaat afgerond. Totale opbrengst 
is € 4500,-. Veel mensen vielen af, bijvoorbeeld  omdat 
ze toch een te hoog inkomen hadden. Andere men-
sen hadden alles zelf al aangevraagd, maar waren blij 
dat ze dat nu zeker wisten. Bent u benieuwd of de 
Formulierenbrigade iets voor u kan betekenen? Voor 
meer informatie over de Formulierenbrigade kunt u 
kijken op www.formulierenbrigadenijmegen.nl. Of bel 
gratis 0800-5678567.

Formulierenbrigade: € 4300 extra  
voor  Willemskwartier

Multiculturele
Dag op 17 mei
Op 17 mei wordt er in het Willemskwartier voor de 
derde achtereenvolgende keer een Multiculturele 
Dag gehouden. Dat gebeurt op het speelterrein van 
Basisschool Groot-Nijeveld aan de Tollensstraat 1. De 
dag begint om 11.00u. 
Er is een springkussen, kraampjes met snuisterijen 
en hebbedingetjes, Nederlands, Marokkaans en 
Afghaans eten, Turkse thee en koffie en ’s middags 
voor alle kinderen een gratis ijsje. De organisatie kan 
nog wat hulp gebruiken. Bel Coba: 06-11889382.



5

De precieze datum van de opening weten we 
niet meer, maar Buurthuis De Inloop in de 
Kolpingbuurt staat er nu ongeveer 5 jaar. Reden 
om eens te gaan informeren wat er daar alle-
maal gebeurt. Hiervoor spraken we met Tandem-
opbouwwerker Benno Lindssen.

We spreken elkaar in de jongerenruimte, voorheen 
de jongerenruimte eigenlijk. Nu komen de jongeren, 
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, soms wat ouder, elke 
namiddag en vooravond bij elkaar in de grote zaal. 
Soms met een groot aantal, soms maar een paar om 
te darten, biljarten, tafeltennis, kletsen en hangen. De 
jongerenwerker is twee dagen in de week aanwezig. 
Het is wat onvoorspelbaar, erkent Benno Lindssen, 
met hoevelen ze zijn. Jongeren hebben ook andere 
bezigheden en interesses. Ze gaan naar de stad of zit-
ten achter de computer. Dat is overal zo.

Waar De Inloop zich van andere buurtcentra onder-
scheidt, dat is Powerfun, de fitness-ruimte. Die 
wordt druk bezocht. Buurtbewoners kunnen er voor 
€ 5,- een maandkaart kopen, mensen van buiten de 
buurt betalen € 7,50. Op zaterdagmorgen is Powerfun 
ook geopend. Er is ruimte voor 5 tot 6 fitness-beoefe-
naars tegelijk. Dan loopt niemand elkaar in de weg. 
Eerst waren er, op tijdelijke basis, vaste begeleiders 
afkomstig uit de Kolping. Die contracten zijn afgelo-
pen. Er wordt momenteel gezocht naar de mogelijk-
heid om voor de begeleiding stagiaires van het CIOS 
te krijgen, de sportopleiding. En er is nog een fitness-
groep voor allochtone vrouwen in voorbereiding.

Terwijl we aan het praten zijn, horen we “38”, stilte, 
“23”, stilte, aha de wekelijkse ouderenbingo is bezig, 

Powerfun specialiteit De Inloop

12 tot 15 deelnemers, elke week op maandag. En elke 
maand op woensdagavond is er eveneens bingo. Dan 
komen er 40 tot 60 bezoekers. Naast deze vaste acti-
viteiten zijn er in de Kolping vooral spontane activi-
teiten, zoals onlangs met Pasen, eieren schilderen o.a. 
Alleen jammer dat toen op de basisschool waar de 
meeste kinderen uit de Kolping naar toe gaan, er net 
een open dag was.

Andere activiteiten vinden veel meer buiten plaats: 
in de voortuinen bij mooi weer, of voetballen in de 
Goffert. En af en toe wordt een extra activiteit geor-
ganiseerd. Van de zomer zal er zeker weer een straat-
voetbaltoernooi gehouden worden. En op 10 juni, de 
Nationale Straatspeeldag, doet ook de Kolping mee. 
Precies: in de Kolpingstraat. Noteer in je agenda!

Jongerenwerker Benno Lindssen in gesprek met Opweg-
redacteur Ferry Blüm.

Begin 2011 moet het nieuwe Voorzieningenhart in 
het Willemskwartier open zijn. Tot dan toe zouden 
alle bewoners- en buurtactiviteiten kunnen blijven in 
Buurtcentrum De Haard en De Vrijbuiter. De hobby-
werkplaatsen zouden sowieso in De Haard blijven.

Het laatste klopt: de Hobbywerkplaatsen blijven 
in De Haard, in elk geval tot 2015. Maar toen de 
gesprekken tussen Stichting De Levensmorgen en de 
gemeente gaande waren, bleek dat de Stichting, eige-
naar van het gebouw van De Haard, de ruimtes zelf 
wilde gaan gebruiken, voor diaconie-bijeenkomsten 
en voor gehandicapten. Tientallen jaren heeft de 
stichting de ruimtes beschikbaar gesteld voor sociale 
activiteiten voor het Wilemskwartier. De opa’s en 

De Haard moet eerder sluiten
oma’s van vandaag hebben er in hun jonge jaren nog 
dansles gehad.

Aan deze rijke geschiedenis komt nu een einde: 
uiterlijk per 1 januari 2010 moeten alle activiteiten 
in het hoofdgebouw daar verdwenen zijn, van de 
bingo en dartgroepen en kinderactiviteiten tot OKC 
Mengelmoes en de veel gehouden vergaderingen. 
Een jaar te vroeg dus, of misschien nog wel wat 
eerder, bij het begin van het nieuwe seizoen in sep-
tember. Voor dat jaar zullen al deze activiteiten een 
plaats moeten vinden in De Vrijbuiter. Dat wordt 
even wat opschikken. Het Ouder Kind Centrum 
vindt waarschijnlijk tijdelijk onderdak in de school, 
voordat ook dat zijn plaats in kan nemen in het VZH.
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Midden in de Muntenbuurt, tussen Guldenstraat 
en Dukaatstraat, ligt een mooi plein, omgeven met 
prachtige wilgenbomen. Op het plein twee voetbal-
goaltjes. Kinderen en jongeren uit de buurt maken 
er veel gebruik van. Aan een kant staat over de hele 
breedte een hek. Daarachter zijn parkeervakken. Er 
tegenover staat een lelijke grijze muur.

Muur Muntenbuurt mooier

De bewonersgroep heeft het plan opgevat om deze 
muur door de jongeren zelf te laten beschilderen. 
Onder deskundige leiding uiteraard. De gemeente 
moet nog toestemming geven, maar als die toestem-
ming er komt, is  in de volgende Opweg-krant het 
resultaat te zien.

Eind vorig jaar brandde de  winkel van Supermarkt 
Günaydin aan de Willemsweg helemaal uit. Eerst 
werd er schoon gemaakt. In het nieuwe jaar volgden 
zo’n drie maanden van klussen, schilderen, herin-
richten en sinds enkele weken is-t-ie weer uit de as 
herrezen. 
Op de foto de heropende zaak. 

Supermarkt 
heropend

In het Willemskwartier wordt de Trots op de Wijk-
dag 2009 gehouden op zondag 14 juni. Dan staat 
de hele Willemsweg van de Kop tot de staart (hoek 
Thijmstraat-Da Costastraat) weer vol met kraampjes 
waar bewoners hun waar aan kunnen bieden aan het 
wandelende en flanerende publiek. Iedereen uit de 
wijk is welkom. Ook zal er weer een live-optreden 
zijn (op de hoek met de Genestetlaan), een klim-
wand, het bekende dierenweitje en een springkus-
sen of draaimolen. Het begint om 9.00u en duurt tot 
16.00u.

Bewoners die een kraampje willen huren, bel:024-
3541306 (Nel) of 024-3564065 (Riet). Voor informa-
tie, bel: 024-3607409, of Wijkraad Willemskwartier 
06-14028364.
Of kijk op: www.willemskwartiernijmegen.nl

Trots op de Wijk
komt op 14 juni
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Er is niets nieuws onder de zon. Wie denkt dat hang-
jongeren, vandalisme en wildplassen typische ver-
schijnselen van onze tijd zijn, kent zijn of haar geschie-
denis niet. En wie meent dat pas sinds enkele jaren de 
roep om meer ‘blauw’ op straat klinkt, die moet eens in 
de archieven duiken of ene geschiedenisboek raadple-
gen. In wijken als het Willemskwartier klinkt de roep 
om meer (zichtbare) agenten op straat al minstens sinds 
de jaren twintig van de vorige eeuw.

In 1927 stuurde het bestuur van de toenmalige 
Woningvereniging Nijmegen (WVN, het huidige Portaal) 
een brief aan de commissaris van politie in Nijmegen 
om die erop te wijzen dat p;lekken als het Potgieterplein 
geliefde hangplekken waren. Onder meer wordt in de 
brief gezegd dat ‘het Potgieterplein de twijfelachtige eer 
geniet des avonds het verzamelpunt van opgeschoten 
knapen te zijn. Zooals dit gewoonlijk het geval is, brengt 
de verveeling dergelijke elementen tot het uitvinden van 
baldadigheden. De vorige week ging dfe baldadigheid 
zoo ver dat door deze knapen ba acht uur ’s avonds de 
pasgeverfde deuren…..moedwillig beschadigd werden, 
door met de handen de kleuren door elkaar te wrijven’. 
Dat laatste gebeurde met name aan het Nachtegaalplein 
in de Wolfskuil, maar de brief van WVN laat er geen 
twijfel over bestaan dat het in het Willemskwartier net 
zo erg was.

Bovenstaande passage in de brief van WVN is om meer 
dan één reden opmerkelijk. Punt één werd toen, meer 
dan tachtig jaar geleden, het hangen voornamelijk uit-
gevoerd door jongens in de puberleeftijd. En precies 
zoals nu werd ook toen verveling als de hoofdoorzaak 
van rondhangen en vernielingen genoemd. Er is één 
duidelijk verschil: het met de hand door elkaar men-
gen van pas aangebrachte verf zo nu (althans een jaar 
of wat geleden) in sommige kringen zijn aangemerkt 
als;spontane graffitti-creativiteit’, of een poging ‘van-
uit de basis’ om de grauwheid van de volkswijken te 
doorbreken. Maar, alweer net als nu, beschouwde de 
overgrote meerderheid van de wijkbewoners het als 
regelrecht vandalisme dat met behulp van de sterke 
arm de kop ingedrukt diende te worden.

Zoals de ouden hingen……
Het vervolg van de brief mag een openbaring zijn voor 
mensen die menen dat woningcorporaties als Portaal 
zich pas sinds een jaar of wat druk maken over het 
sociale reilen en zeilen in de buurten, zeg maar de leef-
baarheid. Alleen heette het in 1927 anders. Zo schrijft 
het bestuur van WVN: ‘……onze vereenging beijvert 
zich om woonwijken zoo gezellig mogelijk te maken’. 
Leefbaarheid en maatschappelijke samenhang heetten 
toen nog gewoon gezelligheid (wij kunnen daar veel 
van leren). Maar ook toen stuitten maatregelen tegen 
vandalisme en overlast op verzet. De brief vervolgt: 
‘wij meenden op medewerking van de wijkbewoners te 
kunnen rekenen. Dit is helaas niet in alle opzichten het 
geval, doch schuilt o.i. de fout hierin dat niet op mede-
werking van de ouders der delinquenten te rekenen 
valt, doch meestentijds de grootste tegenwerking wordt 
ondervonden’.

De parallellen met onze tijd zijn adembenemend. De 
meeste wijkbewoners willen ‘gewoon netjes, fatsoenlijk 
en gezellig kunnen wonen’, om de vroegere wijkmana-
ger van de gemeente Ger van Hagen te citeren. Maar 
pubers uit een paar gezinnen versteren de boel, en als 
je er iets van zegt krijg je te horen: ‘dat doet die van 
mien nie. Die van mien doet nooit niks’. <aar er is ook 
een verschil met nu, een groot verschil. Het bestuur 
van WSN vroeg de commissaris van politie niet om 
meer ‘blauw’ op straat (toentertijd zou dat meer ‘zwart’ 
zijn geweest). Integendeel. Gevraagd werd om perso-
neel in burger, ‘al dan niet voorzien van rijwiel’. En 
dat rijwiel is er, in de vorm van de fietsteams van de 
gemeentepolitie, ook gekomen, zij het bijna tachtig jaar 
later. Nu het surveilleren in burger nog.

Overigens beperkten de problemen zich (ook) toen 
niet tot hangjongeren. Een jaarna de brief van WVN, 
in 1928, schreven verontruste bewoners van de Jacob 
Catsstraat en de Ten Katestraat een brief aan de 
woningvereniging over wantoestanden in hun straten, 
waar deuren werden opengegooid, waar belletje werd 
getrokken, en waar deuren en kozijnen met scherpe 
voorwerpen werden bekrast. En met name bewoners 
van hoekwoningen beklaagden zich over de verschrik-
kelijke stank die in de zomermaanden werd veroor-
zaakt door wat wij nu ‘wildplassen’ noemen, door 
kleine en grotere kinderen, ‘en zelfs oude mensen’. 

Er is niets, helemaal niets nieuws onder de zon. Tachtig 
jaar geleden werden in het Willemskwartier exact 
dezelfde problemen als tegenwoordig in exact dezelfde 
bewoordingen aan de orde gesteld. Om met een grote 
Engelse schrijver aan het einde van de negentiende eeuw 
te spreken: ‘Het enige dat wij van de geschiedenis leren is 
dat wij helemaal niets van de geschiedenis leren’. JG

De in dit artikel geciteerde brieven werden uit het 
voormalige archief van Portaal opgediept en bestu-
deerd door Henny Fransen, oud-medewerker van 
Portaal, en oud-bewoner van het Willemskwartier.
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gespecialiseerd in:
sportfysiotherapie  revalidatie  kinderfysiotherapie
tevens fysiotherapie voor ouderen
praktijk het aalsterveld  willemsweg 18  6531 DL nijmegen
t. 024 350 34 30  www.aalsterveld.nl

tevens gevestigd in beuningen  zonnebloemveld 1  t. 024 675 01 37

fysiotherapie
aan de willemsweg

Gedroogde Zuidvruchten & Noten
Kuru Yemis Mix Nijmegen

Willemsweg 48
Telefoon 024-3557791

Kuru Yemis Mix

Laser Ontharen…
De perfecte oplossing voor ongewenste haargroei
•	 Bovenlip	of	kin		 €	25,00
•	 Helegezicht			 €	80,00															
•	 Oksels																 €	60,00
•	 Bikinilijn	v.a								 €	65,00
•	 Benen	onder								€	125,00
•	 Harsen	armen		 €	15,00	harsen	hele	benen	22,50

Permanente Make-up
•	 Wenkbrauwen																					 €	110,00
•	 Eye-Line	boven	of	onder				 €			90,00

Microdermabrasie
Microdermabarasie	is	een	fantastische	pijnloze	techniek	om	uw	huid	
Glader,	zachter	en	frisser	te	maken.		
•	 15	min	Reinigen,	peeling	verzorging	creme	v.a	€	29,00

Microdermabarsie		geshikt	voor:
-	 Verbetering	van	de	huidconditie	
-		 Vette,	verstopte,	onreine	huid
-		 Vermindering	van	lijntjes,	rimpels	en	grove	poriën	
-		 Verwijdering	van	pigmentvlekken	en	ouderdomsvlekken	
-		 Activeren	van	de	bloedcirculatie	
-		 Maakt	de	huid	gladder	en	egaler	
-		 Verwijderen	van	onzuiverheden	op	de	huid	
-		 Zonbeschadigde	huid
       
Ipek Beautysalon
Willemsweg	42
6531	DM	Nijmegen		Naast	ALDI

Ipek Beautysalon


