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Sinterklaas in de 
Klokkentoren

Opweg wenst iedereen 
een gelukkig kerstfeest 
en een goed uiteinde! 
Op vrijdag 23 januari 
is er in de Vrijbuiter 
een nieuwjaarsreceptie. 
Het begint om 19.30 u.

Wat was het een feest,
Sinterklaas was bij de Klokkentoren geweest.

Op de tafels veel lekkere dingen,
en leuke muziek om op te swingen.

Wat waren er dit jaar veel kinderen bij,
de goochelende clown maakte ons superblij.

En toen was daar Sinterklaas met zijn pieten,
Was dat even genieten!

Lekkere pepernoten en de Sint las voor,
een mooi kado gekregen
volgend jaar ben ik er weer bij hoor!

Buurtrangers beloond

Afgelopen woensdag zijn we met een vijftiental kinderen 
van de Buurtrangers naar de bioscoop geweest en daarna 
naar Mac Donalds, zij hadden dit uitje zelf verdiend door 
tijdens de Trots op de Wijkdag kersen te verkopen die 
Portaal beschikbaar had gesteld.

De Buurtrangers zijn elke woensdagmiddag actief in 
het Willemskwartier, onder begeleiding van een aantal 
ouders wordt er zwerfvuil verzameld. Zij zorgen ervoor 
dat het Willemskwartier er keurig bijligt.  

Opweg
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Colofon:
Belangrijke Adressen
Buurtcentrum De Inloop
Kolpingstraat 2
Telefoon 024 - 3502620
www.kolpingbuurt.com

Buurtcentrum De Haard
Groenestraat 170
Telefoon 024 - 3540919
bcdehaard@hotmail.com

Buurtcentrum De Vrijbuiter
Ten Katestraat 6
Telefoon 024 - 3551376

Wijkcentrum De Klokkentoren
Slotemaker de Bruïneweg 272
Telefoon 024 - 3552649
klokkentorenwijkcentrum@hot-
mail.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

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

Websites van de buurten
willemskwartiernijmegen.nl
www.muntenbuurt.nl
www.kolpingbuurt.com
www.okcmengelmoes.nl

Betrokken tot het laatst is onze voorzitter Sylvie Welter 
op 10 september j.l., na een slopende ziekte overleden.

Sylvie was voorzitter van de Bewonerscommissie 
Landbouwbuurt en voorzitter van 
HuurdersBelangenStandvast.

In memoriam
Voorzitter Landbouwbuurt  Mevrouw S Welter

In de jaren dat Sylvie bij de huurders van Standvast 
Wonen betrokken was heeft zij veel tot stand gebracht. 
Denk hierbij het na de fusie van Eigen Haard met 
Standvast Wonen aan het samengaan van de huur-
dersbelangenverenigingen De Gezonde Woning en 
Centrale Bewonersraad, aan het mede oprichten van 
HuurdersBelangenverenigingStandvast (kortweg HBS)

Sylvie was sociaal betrokken, kwam op voor hen die 
dat nodig hadden. Zij verlangde veel van haar medebe-
stuursleden. Maar daarnaast bracht zij met haar Vlaamse 
inslag ook gezelligheid en toonde zij waardering voor 
ieders bijdrage.

Sylvie blijft in onze gedachten als een innemende en 
inspirerende persoonlijkheid met heldere ideeën die zij 
vasthoudend wist te verwezenlijken. 
Sylvie, een krachtige vrouw, met visie, sociaal bewogen, 
recht door zee 
en vasthoudend om te bereiken wat zij nodig vond voor 
de woonwijken en 
voor de huurders van Standvast Wonen.  

Sylvie, was onze voorzitter, maar óók onze vriendin.

   Silvia Welter
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Interview nieuw eethuis

De naam ‘Tajine’ van het eethuis slaat zowel op de 
Marokkaanse aardewerk kookschotel (met puntdek-
sel) als de gerechten die erin bereid worden. De 
Marokkaanse keuken is volgens kenners de meest 
verfijnde van heel Noord-Afrika, en het eethuis aan 
de Wllemsweg doet die roem alle eer aan, zoals 
inmiddels ook veel Nederlanders hebben ontdekt. 
Dat verbaast en verheugt uitbater Ali enigszins. ‘Ik 
heb meet Nederlandse dan Marokkaanse klanten’, 
zegt hij. ‘En de meeste komen terug. Ik heb klan-
ten die sinds de opening van de zaak al vijf, zes 
keer geweest zijn’. Mensen die ooit in Marokko op 
vakantie zijn geweest zullen veel herkennen. Want 
‘de’ Marokkaanse keuken bestaat natuurlijk niet. 
Marokko is een enorm land met heel veel regionale 
keukens, en De Tajine wil die alle eer aan doen. 
‘Couscous is in oost-Marokko heel anders dan in 
Casablanca’, legt Ali uit. ‘In midden-Marokko, zoals 
Fez gebruiken ze geen kikkererwten. De verschillen 
zij n groot’.

Er staan dan ook veel verschillende gerechten op 
de kaart, van de ‘huis-tuin-en-keuken-couscous-
met lamsvlees-en-groenten’ tot de uiterst delicate 
Bstilla, ene gevogeltepastei. Maar in totaal kan 
De Tajine zo’n 60 verschillende gerechten leveren. 
Wie iets heel bijzonders wil: bel een paar uur van 
tevoren (tel. 8489500), en Ali regelt het. Ook voor 
vegetariërs. En kijk niet lelijk als een gerecht op een 
bepaalde dag niet (meer) leverbaar is. Dan is het op, 
want Ali maakt van alles niet teveel van te voren. 
‘Marokkaans eten moet vers bereid zijn’, zegt hij, 
‘dus ik wil niet teveel lange tijd hebben klaarliggen’.

Met De Tajine heeft de Willemsweg er een aanwinst 
bij. En niet alleen de Willemsweg. Want de Tajine 

3 x Kop van de Willemsweg

is het enige exclusief Marokkaanse restaurant in  
Nijmegen, en zelfs in Gelderland. In Tiel zit er nog 
een, weet Ali, maar die doet voornamelijk in brood-
jes. En wie niks weet van de Marokkaanse keuken, 
maar het toch eens wil proberen: praat met Ali, die 
weet er àlles van. 

Praktijk Het Aalsterveld is vernoemd naar het 
‘moederhuis’ in de gelijknamige wijk in Beuningen. 
Sinds 1 november heeft de praktijk een dependance 
gevestigd aan de Willemsweg 18 (rechts naast de 
Aldi). De vestiging biedt naar (sport)fysiotherapie 
ook kinderfysiotherapie (sinds 1 augustus), psy-
chologische hulp (sinds 15 sugustus), en podologie 
(voetgeneeskunde). De praktijk aan de Willemsweg 
is voor afspraken bereikbaar onder telefoonnummer 
3503430.

Sinds een week of wat is het toch al heel gevarieerde winkelaanbod aan de Willemsweg verrijkt met twee nieuwe vestigingen: 
praktijk Het Aalsterveld (onder meer fysiotherapie en psychologie) en Marokkaans eethuis De Tajine. Minder goed nieuws: de 
supermarkt  Günaydin is na de brand van afgelopen herfst nog steeds gesloten.

Bij supermarkt Gunaydin was brand. Het is nog niet zeker 
wanneer de winkel weer open gaat.

Een opvallende nieuwkomer fysiotherapie praktijk 
het Aalsterveld
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Dit zijn twee plaatjes van het ontwerp voor het nieuwe 
Voorzieningenhart in het Willemskwartier. Om een beetje 
een idee te krijgen hoe het eruit gaat zien. Ergens half 2009 
begint de bouw. Wanneer je alle plaatjes wil zien, kijk dan op 
www.willemskwartiernijmegen.nl/VZH 
De architect heeft naar bewoners en hun wensen geluisterd, 
zo bleek tijdens de presentatie op maandag 17 november. Er 
is echter nog verschil van mening blijven bestaan over het 
aantal ingangen:  het oorspronkelijke plan uit 2005 beoogt 
een centraal hart in de wijk waar iedereen iedereen kan ont-
moeten. Maar dan moet je elkaar wel tegen komen. Dat kan 
me een ingang. Helaas wilde de basisschool hier toch een uit-
zondering op maken.
Op de plaatjes zie je de kant van de Willemsweg en een teke-
ning vanaf boven gemaakt. 

Mevrouw van der Pluym van architectenbureau SPRING 
presenteert haar ontwerp.

Het was een mooie dag, de Trots op de Wijk-dag in het 
Willemskwartier. Vooraan op de Willemsweg stond een grote 
troon waar kinderen zich als prins, prinses, koning of konin-
gin konden laten fotograferen Veel kinderen deden dat. De 
foto’s konden later in de Wijkpost worden opgehaald. Dat 
deden niet zoveel kinderen. Maar het kan nog steeds!
Heb je je laten fotograferen, net als de stoere boy op deze 
foto? Kom naar de Wijkpost, Willemsweg 211!  Van maan-
dag tot en met donderdag tussen 9.00u en 16.00u.

Ophalen bij de wijkpost

Je kunt nu vanuit de Hofdijkstraat over de Spoorkuil heen 
Bottendaal zien liggen. Een grote open vlakte waar eerst 
huizen stonden. Gesloopt. Er tegenover nog een open vlakte 
tot aan de  Groenestraat. Daar wordt gebouwd. Het slopen 
levert kunst op.

Kunst!
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We waren er wel!
Hun namen zijn: Fred, Mary, Pakry, Hafiz, Joop en 
Daniëlle. Van 1 december 2007 tot 1 december 2008 vorm-
den zij in de herkenbare rode jassen het buurtpreventie-
team voor Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier. 
Begeleid door Ricardo van Bureau Toezicht en door het 
ROC volgden ze een opleiding voor het bewakersvak. In 
een gesprek laten ze weten dat ze bij gelegenheid van het 
afscheid van de drie wijken, iedereen willen bedanken.

Ze werden officieel voorgesteld tijdens het bezoek van 
het College van B&W aan het Willemskwartier, eind 2007. 
Aanwezige bewoners vroegen toen direct al om uitbreiding 
van hun inzet tot in de nachtelijke uren. Dat bleek niet 
mogelijk. Bureau Toezicht, verantwoordlijk voor hun inzet, 
legde een grote bezordheid aan de dag voor de veiligheid 
van de preventiemedewerkers zelf. Benadrukt werd dat 
ze geen enkele bevoedheid hadden, niet meer dan iedere 
andere burger. Wel hadden ze een direct lijntje met Bureau 
Toezicht en de politie. Hun voornaamste taak was: signa-
leren van mogelijke overlast, voorkomen van mogelijke 
problemen, de ogen en de oren van de wijk. Daadwerkelijk 
optreden dienden ze over te laten aan de politie.
Hun uitvalsbasis was de Wijkpost in het Willemskwartier. 
Daarvandaan vertrokken ze drie dagen in de week in 
groepjes van twee of drie naar de verschillende wijken. Ze 
verdeelden hun werktijd zo goed mogelijk over de vele 

straten. Je kunt niet overal tegelijk zijn. Ze kregen opval-
lend veel positieve reacties, vertellen ze zelf. Ook hebben ze 
enkele honderden meldingen doorgegeven.
Jammer dat ze moeten stoppen. Graag brengen ze hun 
dank over aan de medewerkers van de Wijkpost, de 
beheerders van de buurthuizen, medewerkers van Portaal, 
Bureau Toezicht en de politie. En de bewoners natuurlijk.

Het was miezerig weer, woensdag 19 november. Toch kwa-
men er 37 kinderen naar de Vrijbuiter om mee te doen met 
de 2e Opschoondag. De eerste was in maart. Toen werd Oost 
onder handen genomen. Dit keer was West aan de beurt. In 
het Willemskwartier. De DAR  deed mee, ouders, de Open 
Wijk-school, de Huiskamer, gemeente, de SP en Portaal. De 
grote pan met soep naderhand kwam dan ook helemaal leeg. 

Er wordt veel gevoetbald in het Willemskwartier, op de 
Genestetlaan, het Hermes-terrein maar ook in de sportzaal 
aan de Tollensstraat. Op de foto is het zaalvoetbalteam van 
Sportrijk Willemskwartier aan het trainen. De zaal blijf nog 
even in gebruik. Ergens half 2009 moet die plaats maken voor 
een nieuw appartementencomplex. Dan moet er gewacht wor-
den tot begin 2011 tot het nieuwe Voorzieningenhart klaar is. 
Met een gloednieuwe sportzaal erin.

OpschoondagSSW zaalvoetbalteam
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KOOP DEZE CD VOOR KENIA!! 
€ 10,- voor het Voorzieningenhart van Msabaha
Stichting Jambo bouwt  een Multifunctioneel Centrum 
in Msabaha, Kenia. Zeg maar, een VZH, zoals ook in het 
Willemskwartier en het Waterkwartier. 
Met een school, een ziekenhuisje, sociale werkplaats, buurthuis, 
bibliotheek, sport- en spelvoorziening en  onderdak voor wees-
kinderen. Een groentetuin er omheen, kledingwinkeltjes en ande-
re kleine bedrijven. 

Op de cd staan nieuwe Nederlandse liedjes (en een paar Turkse) 
uit alle windstreken en drie Nijmeegse wijken.
De cd kost € 10,-  en is te koop in de Wijkposten. De opbrengst  
is helemaal voor Kenia.
Kijk ook op:  www.stichtingjambo.eu

Bewoners van De Mei in het Willemskwartier zijn een kaart-
club gestart. Nieuwe leden kunnen zich melden bij Louis 
Coenen 024 - 3555085

Ook in de Vrijbuiter was een groot Sinterklaasfeest met soms 
een beetje angstige kinderen.

Op de nieuwe voetbalplek voor jongeren op het Hermes-
terrein is een JOP geplaatst. Om te hangen dus. En tegen de 
regen.

Er zijn talloze straatfeesten geweest afgelopen jaar. Dit is een 
foto van het feestje in de Zichtstraat op 20 september in de 
Landbouwbuurt.

De volgende vergadering van het Opweg-bestuur vindt plaats 

op 19 januari 2009. Aanvragen indienen voor 12 januari.
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Humax  Lcd-TV  
met ingebouwde 

digitale satelliet-receiver


