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“Hoort hoe ‘t 
nijv’re bijtje zoemt...”

De fabriek was er eerder dan de wijk. In 1913 vestigde Smit Transformatorenfabriek zich op het terrein tussen Groe-
nestraat en Dr Schaepmanstraat in het Willemskwartier dat toen nog niet bestond. De woningen eromheen kwamen 
later. Maar nu die woningen er staan, wil Smit Trafo er “alles”aan doen om eventuele overlast voor de bewoners van 
deze woningen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen.

Dit “alles” moet niet helemaal letterlijk 
worden genomen, zo stelt mevrouw 
Naayen, woordvoerder namens de fa-
briek. “We gaan er niet voor verhui-
zen.”
Bij de fabriek is bekend dat er ge-
luidsoverlast veroorzaakt wordt dat als 
overlast kan worden ervaren. Dat heeft 
te maken met nieuwbouw, waarvoor 
zware funderingen moeten worden ge-
sloopt. Dat is nu bijna achter de rug. 
Voor het begin ervan zijn omwonenden 
per brief hierover geinformeerd.
Daarnaast is bij de fabriek bekend dat 
er enkele bewoners aan de Dr. Scg-
haepmanstraat zijn die overlast ervaren 
van een voortdurende bromtoon. Deze 
toon is er sinds enkele maanden, aldus 
de woordvoerder, en wordt veroorzaakt 
door een oude generator die in de loop 
van dit jaar vervangen zal worden. Dat 
gaat nog enkele maanden duren en in 
die tussentijd is er weinig aan te doen. 
Geluidsmetingen uitgevoerd door de 
Afdeling Milieu van de gemeente heb-

Fabrieksgeluiden: Smit Trafo wil er “alles” aan doen.

-  Nieuw jaar bij Opweg
-  Geen verdere sloop Willemskwartier
-  Hek bij spoorlijn weer hersteld
-  Mengelmoes tijdelijk buiten de wijk
-  Coutrydance voor 55-plussers
-  Samen eten in de Gaffelstraat

-  Carnaval in de buurten
-  Nieuwe bloemenzaak bij Groenestraatskerk
- Workshop scateboard
- Nieuwe wijkagent Willemskwartier
- Bouw Willemskwartier stagneerde in 1918
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ben uitgewezen dat het geluid binnen 
de normen valt. Ook is er een aparte 
geluidsmeting verricht bij één van de 
achterburen die over overlast heeft ge-

klaagd. De uitslag van deze meting is 
nog niet bekend.
Dat er  meer omwonenden zijn die 
over de bromtoon klagen, blijkt niet 

De hoofdingang van Smit Trafo aan de Groenestraat
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bekend bij Smit Trafo. Maar “wij horen 
u graag”, zegt mevrouw Naayen.
Bij Wijkraad Willemskwartier zijn tien 
namen van mensen bekend die zich in 
verband met de overlast bij de wijkraad 
hebben gemeld. Op de website van het 
Willemskwartier staat een oproep om 
dit te doen.  “We zijn de klachten nu 
aan het inventariseren en willen met 
een kleine enquete te weten komen 
hoeveel mensen dezelfde klacht heb-
ben,” aldus de heer Burgersdijk. Het 
probleem is dat de geluidsnormen niet 
worden overschreden. “Wanneer we 
de omvang een beetje in kaart hebben 
gebracht, zullen we ons zeker bij Smit 
melden voor een gesprek.”
Tenslotte brengt Dirk-Jan de grote 
brand uit 2006 nog even in herinne-
ring. Toen was er  grote onrust in de 
buurt en maakten bewoners zich zor-
gen over vrijgekomen giftige stoffen. 
Die bleken er niet te zijn, zo werd dui-
delijk uit het bezoek dat bewoners tot 
twee keer toe aan de fabriek hebben 
kunnen brengen. 

Traditiegetrouw hield Opweg op 27 ja-
nuari de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. In 
voorgaande jaren gebeurde dit in Buurt-
centrum De Vrijbuiter of in Buurtcen-
trum De Inloop. Dit keer waren we in 
Wijkcentrum De Klokkentoren, waar 
we voor het laatst in 2005 waren. De 
Klokkentoren was gekozen omdat ook 
bewoners uit de Hazekamp, Heyendaal 
en St Anna waren uitgenodigd.
Tegen de tijd dat de receptie zou begin-
nen, was het buiten ijzig koud en dreigde 
er een sneeuwbui die de terugkeer naar 
huis naar verwachting erg lastig zou gaan 

maken. Dat deed denken aan 18 janu-
ari 2007 toen het KNMI een waarschu-
wing had gegeven om vooral niet naar 
buiten te gaan vanwege een vliegende 
storm. De boomtakken vlogen om de 
oren. Toen was er op de Opweg-recep-
tie natuurlijk vrijwel niemand.
Ook dit keer was het aantal bezoekers 
beperkt, misschien vanwege het weer 
maar misschien ook omdat bewoners 
liever naar hun eigen buurtcentrum 
gaan. Maar het was wel gezellig, ook in 
de rokersruimte.
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Het lijkt een beetje een jubileum, nu 
de sloop en nieuwbouw in het Wil-
lemskwartier inmiddels het zesde jaar 
is ingegaan. Het vijfjarig jubileum is 
stilzwijgend voorbij gegaan..
In die vijf-zes jaar is er nieuwbouw geko-
men op wat nu het Dichtersplein heet. 
En momenteel wordt de laatste hand ge-
legd aan de bestrating, lantaarnpalen en 
speeltoestellen in Brederostraat-Zuid. 
Er zijn nog plannen voor Brederostraat-
Noord, vanwege het uitblijven van ko-
pers voor de daar te bouwen woningen, 
voor onbepaalde tijd uitgesteld.  Wel 
start binnen afzienbare tijd de bouw van 
het nieuwe appartementencomplex aan 
de Tollensstraat.
Daarna volgen ooit nog eens de Ruus-
broecstraat en de Jan Luykenstraat. 
Maar daarna houdt het op. Portaal 
heeft besloten de overige oudbouw in 
het Willemskwartier, ongeveer nog 400  
woningen, niet te slopen maar op te 
knappen. Een belangrijke beslissing.
Hoe het Willemskwartier er uitzag 
toen het in de jaren 20 van de vorige 

Geen verdere sloop in Willemskwartier
eeuw werd gebowud zal voor nog zeker 
20 jaar te zien blijven aan opgeknapte 
oudbouw woningen aan de Willems-
weg, het Beetsplein (beschermd stads-
gezicht), de Hofdijkstraat, Maerlant-
straat, Thijmstraat, Ds. Ter Haarstraat 
en de Jan Luykenstraat. Ook een rij 
woningen aan Ruusbroecstraat en Tol-
lensstraat blijft staan, maar deze wo-
ningen zijn niet van Portaal.
De daadwerkelijke start van het groot 
onderhoud zal nog wel een jaartje du-
ren. Eerst moet Portaal nog een plan-
ning maken: een en ander zal per blok 
woningen gaan plaatsvinden. En eerst 
worden nog alle bewoners van elk blok 
en ook per blok persoonlijk benaderd 
over  wat  zij vinden dat er binnenin 
hun woning moet gebeuren. Voor de 
buitenkant is Portaal zelf  helemaal 
verantwoordelijk.
We blijven optimistisch: als het een 
beetje meezit is alles in 2015 achter de 
rug. Dan kan het tweede jubileum van 
10 jaar sloop en nieuwbouw gevierd 
worden. Karakteristiek huis aan de Hofdijkstraat

Het Hek Staat er Weer! Het hek dat het 
Willemskwartier-west scheidde van het 
spoorwegemplacement. Maanden gele-
den bleek er opeens een groot gat in 
te zitten. Niemand wist (en weet) wie 
dat veroorzaakt had. Het is beslist niet 
met een draadtang gebeurd, want ook 
de staanders lagen om. 

En zo was er een levensgevaarlijke situ-
atie ontstaan: kinderen konden zo het 
spoor oplopen, en desnoods doormar-
cheren, over de rails, naar Tilburg. We 
hebben er dus met de OpWEG-krant 
maar niet al te veel ruchtbaarheid aan 
gegeven, want je moet mensen ook niet 
op een idee brengen.

Maar enkele weken geleden bleek de 
zaak hersteld. Buurtbewoners hadden 
de gemeente Nijmegen gealarmeerd via 
de Bel- en Herstellijn, en de gemeente 
had vervolgens Prorail en de NS inge-
schakeld: het bleek hun hek. Uiteinde-
lijk bleek het een hek van NS-Vastgoed 

Het Gat is weer dicht
te zijn, en die hebben dan ook voor het 
herstel gezorgd.

Toevallig deed zich een tijdje geleden 
aan de overkant, bij de Rozenbuurt 
eenzelfde situatie voor: daar had de 
gemeente een trapveldje aangelegd. 
Ook hier was het hek bij de rails kapot, 
maar ProRail vond de situatie niet echt 
urgent, gezien de belofte aan de ge-
meente Nijmegen om ‘over één à twee 
jaar’de boel te herstellen. 

Bovendien voelde ProRail er niet zo-
veel voor om er een echt hoog hek neer 
te zetten (om de ballen van het trap-
veldje tegen te houden), dus uiteinde-
lijk heeft de gemeente Nijmegen daar 
de boel zelf maar hersteld.

En inmiddels is de gevaarlijke situatie 
achteraan het korte stuk van de Tol-
lensstraat ook hersteld. De foto’s tonen 
het hek voor en na de behandeling.
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“We zijn verwend,” zegt Anneke Hofs, 
een van de medewerkers van het eerste 
uur, wanneer ze de rondleiding geeft: 
een ruim, vrolijk ingericht kantoor, 
met direct daarnaast het winkeltje met 
2e hands kleding voor vrouwen en kin-
deren. Dan nog een grote opslagruimte 
en een grote activiteitenruimte. “Wan-
neer we volgend jaar in het Voorzie-
ningenhart zitten, hebben we alleen 
maar een kantoor,” aldus Anneke Hofs. 
“Dan moeten we voor activiteiten ge-
bruik maken van o.a. de ruimtes van 
het buurtcentrum.”
Maar wanneer ze vervolgens opsomt 
wat OKC Mengelmoes allemaal aan 
activiteiten te bieden heeft, blijkt dat 
ook nu al veel met andere organisa-
ties wordt samengewerkt. Zo is er 
op maandag tot en met donderdag ‘s 
ochtends boeken- en spelletjesuitleen 
vanaf de dependance van groot Nije-
veld aan de Dobbelmanweg. Op dins-
dagmiddag wordt computerles gegeven 
in Digitaal Trapveld De Muus. Het 
Kompas Mengelmoes-project op de 
donderdagochtend houdt in dat deel-
nemers aan houtbewerking kunnen 
doen in de Houthobbywerkplaats bij 
voormalig buurtcentrum De Haard.En 
op dezelfde middag kunnen anderen 
in de eigen activiteitenruimte van het 
OKC met wol, breinaalden en draad 
en naald woonaccessoires maken. Op 
maandagmiddag is er de koffie-inloop 
in De Huiskamer in de school aan de 
Tollensstraat, net als de kleutermiddag 
voor groep 1, 2 en 3 op de vrijdagmid-
dag onder schooltijd, wanneer de aller-
kleinsten niet naar school gaan, ook in 
De Huiskamer.

In De Haard was er ook nog het kin-
derkookcafé. Daarvoor ontbreken in 
dit tijdelijk onderkomen de mogelijk-
heden. In het VZH is voorzien in een 
grote extra keuken voor deze activiteit.
In de grote eigen activiteitenruimte 
vindt op dinsdagmorgen de voedings-
groep plaats, op donderdag ‘s ochtends 
de creatieve groep die onder leiding 
van een interieur-stijliste de leukste ac-
cessoires maakt voor in huis. Eens per 
jaar worden de producten geveild en 
de opbrengst gebruikt voor de aanschaf 
van nieuw materiaal. ‘s Middags zit er 
de hobbygroep die naar hartelust de ei-
gen hobby kan uitoefenen.
Het aantal deelnemers per activiteit 
loopt nogal uiteen. Nemen niet minder 
dan 12 vrouwen van 9 verschillende 
nationaliteiten deel aan het Kampus-

project, de computercursus start met 
3 deelnemers. En voor de Beauty-och-
tend die na carnaval begint op de dins-
dagochtend, kunnen deelnemers zich 
nog aanmelden.
“Mensen kunnen ook zelf met sug-
gesties komen voor cursussen, nieuwe 
activiteiten of voor voorlichting,”stelt 
Anneke die inderdaad merkt dat vrou-
wen dit OKC wat moeilijker kunnen 
vinden dan voorheen, nu het niet meer 
in het Willemskwartier zelf is geves-
tigd. Maar wanneer het VZH klaar is, 
komt daar wel verandering in.
Voor aanmelding, informatie en leuke 
suggesties kan gebeld worden naar 024 
– 3502002, gemaild naar okcmengel-
moes@hotmail.com of kijk op www.
tandemwelzijn.nl/okcs 

OKC Mengelmoes tijdelijk buiten de wijk
Het is dichterbij dan het lijkt, de Vossenlaan waar op nummer 44 sinds 1 januari OKC Mengelmoes tijdelijk is ge-
vestigd. Binnendoor ben je er zo. Maar wel buiten de wijk. In de ruime vleugel op de begane grond, direct rechts als 
je het ROC-gebouw binnenkomt,  was op 25 januari j.l. de officiële opening.

Op donderdag 18 maart 2010 start in het Oud Burge-
ren Gasthuis (OBG) Prof. Cornelissenstraat 2 te Nijme-
gen een cursus van 9.00 tot 10.00 uur kennismaken met 
countrydansen voo 55 plussers.

Deze eerste les is ook een gratis proefles. Tijdens deze les 
kan men zich aanmelden voor een cursus van 14 lessen in 
de periode van 25 maart t/m 1 juli 2010. De kosten voor 
deze cursus bedragen € 45,50 (Op vertoon van de OBG-
pas is er een korting van 15%). 

Kom ook gerust kijken en/of meedoen op de OPEN DAG 
van het OBG op zaterdag 27 februari waar in de middag 
een optreden zal zijn.

Voor informatie of aanvraag folder belt U naar:
Ada Heintzbergen: 024-6413008 (tussen 17.00 en 18.00 
uur)
Of 06-27496658 alle tijden
Of bezoek: www.adaheintzbergen.nl
E-mailadres: ada.heintzbergen@hetnet.nl

Countrydance voor 55-plussers
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Het begon allemaal in december 2003 
met een mooi gekleurd bord van pa-
pier in de brievenbus van Gaffelstraat 
40. Het was een uitnodiging om mee 
te doen aan “Nijmegen eet”. Het sluit-
stuk van het “jaar van de ontmoeting”, 
georganiseerd door de gemeente Nij-
megen en de Gelderlander. 

Het principe is als volgt: Van degene 
die zich hebben opgegeven worden 
drie huishoudens aan elkaar gekop-
peld. Huishouden A bereidt het voor-
gerecht, dat gezamenlijk wordt genut-
tigd. Daarna gaat men naar huishouden 
B voor het hoofdgerecht en tenslotte 
wordt het nagerecht op het adres van 
huishouden C verorberd. 

Katia Oome deed mee en beleefde daar 
zo veel plezier aan dat zij “Gaffelstraat 
eet” organiseerde.   Het succes van de 
eerste “Gaffelstraat eet” en de leuke 
sfeer op het buurtfeest in de Zicht-
straat deed haar besluiten om dit jaar 
op 13 februari een tweede editie van 
Gaffelstraat eet te organiseren. 

Zij vertelt: “Mijn dochter en ik gin-
gen samen met onze overbuurvrouw 
naar een Turks gezin op de Haterts-
eveldweg. Helaas begreep die vrouw 
niet wat precies de bedoeling was. Het 
voorgerecht ging niet door. Niet ge-
treurd, het hoofdgerecht werd bij ons 
verorberd terwijl van het toetje bij de 
overbuurvrouw werd gesnoept. Onze 
toenmalige burgemeester Guusje Ter 
Horst was van de partij. De dag voor 
het eetgebeuren werd ons een fles wijn 
cadeau gedaan. Op de dag zelf kregen 
we een boekje met fietstochten. Leuk 
voor ons en de 1000 huishoudens die 
meededen aan het initiatief.

Aan de vorige editie van “Gaffelstraat 
eet” deden zes huishoudens mee, waar-
door wij een zes-gangen menu krijgen. 
Het was erg gezellig. Dit jaar doen er 
andere mensen uit de Gaffelstraat en de 
Zichtstraat mee. ‘Ze hebben er zin in.”

Voor informatie over “Nijmegen eet” 
zie ook: www.nijmegen.nl

Gaffelstraat ontmoet en eet

Niet veel langer dan een week geleden nog maar: carnaval 2010. Er lag sneeuw, 
maar daar waren we inmiddels al enkele weken aan gewend geraakt. Binnen was 
het warm en gezellig en sfeer. Voor kinderen en voor volwassenen. In Buurtcentrum 
De Vrijbuiter in het Willemskwartier op zondag, en in Buurtcentrum De Inloop in de 
Kolping drie volle dagen. Hier enkele foto’s.
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Er moest veel aan gebeuren, want Jan 
had er, allicht, de laatste jaren niet veel 
meer in geïnvesteerd. Inmiddels heeft 
Joyce al een aardige klantenkring op-
gebouwd in het Willemskwartier (aan 
‘de overkant’), en zijn toch de meeste 
van haar klanten mensen die op zondag 
het kerkhof naast de kerk bezoeken, of 
die op doorreis zijn naar het canisius-
Wilhelminaziekenhuis.

‘Ik heb altijd al iets met bloemen wil-
len doen’, vertelt ze. ‘Ik heb eerst erva-
ring in andere winkels opgedaan, maar 
toen de kraam van Jan in augustus vo-
rig jaar beschikbaar kwam ben ik erin 
getrokken’. Zeker in het begin liep de 
zaak heel goed. En toen kwam de win-
ter ertussen. Voor kerstmis moest Joyce 

al dagenlang sluiten vanwege de kou, 
en in januari was het al niet veel beter. 
Toch heeft ze al de nodige complimen-
ten gehad. Wow! dus.

In diezelfde begintijd betrok Joyce haar 
bloemen nog via de tussenhandel, maar 
daar is ze al snel mee opgehouden. ‘Het 
is belachelijk zoals dat de prijs opdrijft’, 
vertelt ze. ‘Verschillende mensen zeiden 
tegen me: meid ga toch zelf naar de vei-
ling; het is helemaal niet eng met die 
klok en zo’. En dat bleek te kloppen. 
Bovendien kan Joyce haar bloemen en 
boeketten nu een stuk voordeliger aan-
bieden: de winst van de tussenhandel is 
eraf. De resultaten zijn er: ‘Veel mensen 
komen weer terug voor een bloemetje’. 
Ondanks de sneeuw.

WOW! bij Joyce

Wow!  Dat was de reactie van veel mensen toen ze eens bij bloemenboetiek 
Joyce gingen kijken. En het moet gezegd: het winkeltje op het plein voor de 
Groenestraatskerk ziet er patent uit. Joyce, een rasechte Nijmeegse (al kun je 
dat niet horen) heeft er veel werk in gestoken, en is nu dan ook de waardige 
opvolgster van Jan Kleyngeld die meer dan dertig jaar de bloemenkiosk aan de 
Groenestraat heeft bestierd.

Vrijdag 5 februari was het de beurt 
aan de kinderen van Speel-GOED Ge-
nestetje om zich eens lekker uit te le-
ven bij Skatepark Waalhalla. Om 15.30 
uur vertrok de bus vanaf Speeltuin Ge-
nestetje, dit betekende dat de kinde-
ren direct uit school snel nog even een 
boterham naar binnen konden werken 
en vervolgens zich moesten melden bij 
Speel-GOED. 

Zo gezegd zo gedaan, met 10 kinde-
ren vertrok de karavaan naar de skaters 
van Waalhalla. Waar we wederom met 
open armen werden ontvangen. Na 15 
kniebeschermers, 20 elleboogdingen, 
en 8 helmen op maat te hebben ge-
maakt, konden onze helden eindelijk 
van start. 

Na een skateboardles van een half uur-
tje en nog een showtje van de profs van 
Waalhalla, kon er vrij worden geskate 
en/of geskateboard. Althans dat dach-
ten we: 1 kind had namelijk een wave-
board jaja, u leest het goed een WAVE-
board, meegenomen. Ik zei nog: er 
zijn hier geen golven maar dat maakte 
allemaal niet uit, werd mij deskundig 
uitgelegd.

Om jullie een beeld te geven van een 
wave-board. Zie het voor je als een 
skateboard, alleen dan met 2 wielen in 
plaats van 4 wielen. Uiteraard heb ik 
het ook nog geprobeerd maar dat werd 
een mission impossible, want op 4 wie-
len heb ik al de grootste moeite, laat 
staan op 2. Jullie raden het al: Efejan 
wavede er zo mee weg, mij met een 
deuk in mijn zelfvertrouwen achterla-
tend.

Rond de klok van 17.00 uur werden we 
weer netjes opgehaald door onze taxi. 
Het was opvallend rustig op de terug-
weg. Waarschijnlijk vermoeidheid van 
alle indrukken, die er deze middag op 
ze af zijn gekomen.

Bij deze wil het Speel-GOEDteam vrij-
willigerster Rieki Kosman nog even 
hartelijke bedanken voor de ondersteu-
ning deze middag en natuurlijk ook de 
skaters van Waalhalla.

Workshop 
skateboard
Genestetje

Na relatief korte tijd krijgt het Wil-
lemskwartier een nieuwe wijkagent. 
Zijn naam is Wygko Zetman en net 
als zijn voorganger, Marcel Rutten, 
werkt hij vanuit het politiebureau aan 
de Muntweg. Vanaf 15 februari is de 
heer Zetman echt aan het werk als 
wijkagent.

Naast het Willemskwartier krijgt ook 
het kleine wijkje St Anna dezelfde 
nieuwe wijkagent. Eigenlijk is Wygko 
Zetman daarom niet helemaal de op-
volger van Marcel Rutten. De heer 
Rutten blijft de wijkagent voor Land-
bouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping-
buurt, waar hij dat al heel lang is.

Nieuwe wijkagent Willemskwartier
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Op 16 april 1918 wordt voor notaris 
Christiaan George Leopold aan het 
Keizer Karelplein te Nijmegen een akte 
verleden voor de aankoop van vijf per-
celen bouwterrein, tezamen twee hec-
taren en twintig are groot, voor de som 
van zeshonderd tweeëntachtig gulden  
Doel is een tweede complex van 199 
woningen te bouwen in de nieuw ont-
worpen dichtersbuurt met de volgende 
straatnamen: Dr.Schaepmanstraat, Pa-
ter van Meursstraat, de Genestetlaan, 
Helmerstraat en Da Costastraat.

Als comparanten (contractpartners) 
verschenen Franciscus Maria Amandus 
van Schaeck Mathon, burgemeester van 
Nijmegen, en gemeentesecretaris Mr. 
Dr. Jozef Hubertus Petrus Maria van 
der Grinten, beiden als vertegenwoor-
digers van B&W. Namens de woning-
vereniging is Arie Jan van der Paauw 
verschenen, die voorzitter is van de wo-
ningvereniging. De eerder genoemde 
van der Grinten is tevens  secretaris van 
de Nijmeegse woningvereniging.

Hoewel Nederland zelf niet in oorlog is, 
heeft de woningbouw tijdens die jaren 
van de eerste wereldoorlog te kampen 
met ernstige problemen rond produc-
tieschaarste, aanvoer en sterk stijgende 
prijzen. Toen de 55-jarige oud-mari-
neofficier van der Paauw op 1 janu-
ari 1917 als bestuursvoorzitter van Wo-
ningvereniging Nijmegen aantrad, werd 
hij dan ook meteen geconfronteerd met 
de stagnerende bouw van de arbeiders-
woningen in het Willemskwartier. Als 
meesterbehanger Berenbroek door ge-
brek aan lijm zijn behangwerk niet meer 
kan uitvoeren, schrijft hoofdaannemer 
Willem van de Wagt op 6 juni 1918 aan 
voorzitter van der Paauw: 

“Daar wegens de tijdsomstandighe-
den het verkrijgen van de benoodigde 
plaksel zeer bezwaarlijk zal zijn, zou ik 
het ten zeerste op prijs stellen wanneer 
door Uwe bemiddeling het benoodigde 
meel, zijnde ca 3 balen door den Heer 
Quadekker, aan genoemde behanger 
beschikbaar wordt gesteld.”

Nog ernstiger echter is het tekort aan 
brandstof, waardoor de nog veelal op 
stoom werkende 
industrieën hun producten niet meer 
kunnen leveren. Op 30 september 
1918 schrijft van der Paauw een drin-
gend verzoek aan het kantoor van de 
Rijkskolendistributie te ’s Gravenhage 
om extra brandstof voor de houtpro-
ductie te willen toewijzen.

“Namens de Woningvereeniging Nij-
megen heb ik de eer U beleefd het 
navolgende onder Uwe aandacht te 
brengen. Voor den afbouw van 199 
arbeiderswoningen, alhier, is de gere-
gelde toezending van het benoodigde 
timmerwerk eene vereischte. Daar an-
ders dezer dagen het werk zal moeten 
worden stop gezet en het talrijke werk-
volk grootendeels ontslagen. 
Van onze houtleverancier te Breda, de 
Firma J. van Groenendaal, kregen wij 
het verontrustend bericht, dat de ge-
regelde toezending van het bewerkte 
hout niet meer zal kunnen plaatsheb-
ben wegens gebrek aan brandstoffen. 
Wegens de grooten woningnood hier 
ter stede, waar door het zeer wensche-
lijk is, dat gedurende het najaar en in 
elk geval dezen winter door den af-
bouw nog tal van gezinnen behoorlijk 
gehuisvest kunnen worden, hebben 
wij ons gericht tot de Gemeentelijke 
Brandstoffencommissie te Breda, met 
het dringende verzoek bovengenoemde 
Firma  de benoodigde brandstoffen te 
willen toewijzen. Als antwoord daarop  
werd ons in overweging
gegeven ons met onze belangen recht-
streeks tot U te wenden.
Wij vleien ons, dat het U mogelijk zal 
zijn door toewijzing van brandstoffen 
aan de Firma 
J. van Groenendaal te Breda onze Ver-
eeniging door deze moeilijkheid heen 
te helpen.”

Bovenstaand verhaal werd door oud-
Willemskwartierder en locaak histori-
cus Henny Fransen opgediept uit het 
voormalig archief van de woningvcor-
poratie Portaal.

Bouw Willemskwartier stagneerde
Bij Raadsbesluit van 16 september 1916 werd door de Gemeente Nijmegen een 
aantal terreinen tussen de Groenestraat en de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch 
aangekocht voor de bouw van woningwetwoningen ten behoeve van Woning-
vereniging Nijmegen. Aan het eind van 1917 werden de eerste 57 van de 164 
woningen aan de Willemsweg opgeleverd.  

NIM Maatschappelijk Werk: voor 
iedereen die even een steuntje in de 
rug nodig heeft.

U heeft een vraag over de opvoeding 
van uw kinderen, over een formulier, 
geldzaken of u zit met het verwerken 
van het verlies van iemand. Zo maar 
drie verschillende situaties waar u hulp, 
informatie of advies bij kunt gebrui-
ken, omdat u er alleen of met anderen 
even niet uitkomt. 

Voor deze vragen en voor allerlei an-
dere vragen of problemen waar u tegen 
aanloopt is er een maatschappelijk wer-
ker van NIM beschikbaar. 

Ieder van ons heeft wel eens een mo-
ment of periode waarin het alleen even 
niet lukt. Dat is heel normaal, want in 
een leven kan er een heleboel gebeuren: 
grote en kleine dingen, ernstig en min-
der ernstig. U kunt dan contact opne-
men met NIM. Iedereen is welkom. U 
hoeft daarvoor geen verwijzing te heb-
ben van de huisarts. Dat kan per tele-
foon, e-mail of u kunt zonder afspraak 
naar het open spreekuur. We kijken 
dan samen met u wat de beste en snel-
ste manier is om uw vraag te beant-
woorden of uw probleem aan te pak-
ken. Wanneer u een afspraak wilt met 
een maatschappelijk werker kan dat op 
verschillende plekken in uw wijk. Soms 
is één gesprek al genoeg! 

U kunt ons zo bereiken: 
Per telefoon: 024 32 32 751 (ma t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
Per e-mail: info@nim.nl
Spreekuur zonder afspraak: 
Elke ochtend van 9:00 tot 10:30 uur in 
Wijkcentrum Heseweide, Danielsplein 
3. (niet in schoolvakanties)
Of kijk op www.nim.nl voor meer in-
formatie. 

Gratis hulp, 
informatie en 
advies bij NIM
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