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Hobbywerkplaats wil zes dagen per week open blijven

Als er niet op korte termijn extra geld vrijkomt moet 
de hobbywerkplaats in activiteitencentrum De Haard 
twee van de zes dagen per week gaan sluiten. Dat geldt 
moet dienen om extra professionele kracht in te huren. 
Momenteel heeft de hobbywerkplaats 36 ‘uren’ beschik-
baar. Maar om de verlangde zes dagen per week open te 
kunnen zijn moeten dat er 52 worden. De hobbywerk-
plaats zal voor het geld een subsidieaanvraag indienen 
bij de bewonersorganisatie OpWEG, vertelt Henk van 
Leth van de werkplaats.

De hobbywerkplaats heeft een groot gebrek aan ‘perso-
neel’, zowel vrijwillig als betaald. Maar alleen vrijwil-
ligers, daar ben je er niet mee, en het is zelfs niet eens 
toegestaan. Er moet een beroepskracht bij, en die is er 
wel, maar heeft te weinig uren beschikbaar. Ziedaar het 
probleem in een notendop. OpWEG zal in ieder geval 
ene deel van het benodigde geld op tafel leggen, zo 
wordt gehoopt.

Als de hobbywerkplaats bij gebrek aan geld een of meer 
dagen moet sluiten betekent dat een gevoelige klap voor 
de hobbyisten in de buurt. Henk van Leth: ‘Het gaat 
eigenlijk al jarenlang heel goed met de hobbywerkplaats. 
het zou doodjammer zijn als we door gebrek aan geld 
een paar dagen dicht moeten. We willen echt voor de 
mensen in de buurt de continuïteit erin houden’. 

En dan speelt er bij de hobbywerkplaats op de achter-
grond natuurlijk ook nog de onzekerheid over de toe-
komst op wat langere termijn. De gemeente wil eigenlijk 
van het gebouw van De Haard af, zeker als straks het 
nieuwe voorzieningenhart in het Willemskwartier staat. 
Maar het is nu al 100% zeker, zegt Henk van Leth, dat 
de hobbywerkplaats niet naar dat voorzieningenhart 
gaat. ‘Het wordt een kwestie van hier blijven of op een 
andere locatie doorgaan. Maar die andere locatie is er 
niet, dus het ligt voor de hand dat we hier door kunnen 
gaan’, aldus Henk. ‘Maar daar zit wel een stevig kosten-
plaatje aan’.

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

Levenspartner, moeder van twee 
dochters, oma van vijf kleinkinde-
ren. 

Thea was de liefste moeder, 
schoonmoeder en oma van de hele 
wereld, levenspartner van Louis. 
Ze was erg zorgzaam, altijd bezig 
het kinderen en kleinkinderen naar 
de zin te maken.
Thea hield van mensen om haar heen, gezelligheid, lek-
ker uit eten, het vrouwenclubje, winkelen, rommelmark-
ten en met vakantie.
Maar ook thuis had ze het netjes voor elkaar. En zelf 
zag er eveneens altijd even verzorgd uit, ook op zater-
dagmiddag bij het voetbal, op maandag bij de bingo of 
op de camping bij haar familie. Plannen waren er nog 
genoeg. En ze wilde nog zoveel doen… Thea is 60 jaar 
geworden.

IN MEMORIAM
Thea van Uden

In de maanden maart en april 2009 exposeert Anneke 
Kersten haar weefwerk in Bibliotheek Muntweg.
Allerlei materialen, zoals papier, takken, cottolin garens, 
koper- en staaldraden en recentelijk glas, verwerkt 
Anneke in haar ruimtelijk en vlak weefwerk. De keuze 
voor verschillende technieken, kleuren en vormen roept 
een bijzondere spanning op. Zij laat zich inspireren door 
landschappen en de geometrische kunst, zoals die van 
het Bauhaus. 

Begin jaren tachtig heeft Anneke haar eerste weeflessen 
in de Amerikaanse staat Oregon gevolgd, in Nederland 
heeft Anneke zich verder ontwikkeld in de textielkunst 
door weefcursussen aan de Lindenberg en een weefop-
leiding van 1995 tot 1998 aan het Textielmuseum Tilburg.
Meer informatie: www.weven.nl of kijk op de site van 
de bibliotheek www.obgz.nl

Expositie Weven van 
Anneke Kersten
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Op de Bilderdijkstraat en de Groenestraat ram-
melde het serviesgoed de kast uit, eind januari, 
toen Smit Trafo startte met het schoonmaken van 
de ondergrond van het bedrijf aan de westkant van 
het Willemskwartier. Verontruste telefoontjes kwa-
men binnen bij het bedrijf zelf, bij de redactie van 
de OpWEG-krant en de wijkraad. ‘Sorry, sorry’, was 
de reactie van hans Dekkers, milieucoördinator van 
het bedrijf, ‘we hadden niet gedacht dat het zó zou 
rammelen, want dan hadden we het echt wel anders 
gedaan’.

Dat bleek eigenlijk al een dag later, toen Grontmij de 
bodemsanering op andere wijze ter hand nam: geen 
gerammel meer, geen gedreun, geen kapotte thee-
kopjes, maar een zacht en gestaag gezoem op de ach-
tergrond. Als het allemaal zo doorgaat heeft de buurt 
in ieder geval tot begin maart (dan moet de klus 
geklaard zijn) nergens meer last van. Althans, dan 
is de boorklus geklaard, want de feitelijke bodemsa-
nering moet dan nog beginnen. Momenteel worden 
er op diverse plaatsen van het bedrijfsterrein gaten 
geboord, en dat gaf in eerste instantie de overlast. 
Want het hele bedrijfsterrein van Snit is verhard met 
beton, klinkers en asfalt,, en daar moet je eerst door-
heen voordat je bij de verontreinigde grond bent. Op 
die boorgaten worden installaties geplaatst waardoor 
de ondergrond belucht wordt. Die beluchting verwij-
dert dan de verontreiniging uit de bodem. En filters 
halen de verontreiniging uit de lucht. Deze methode 
heeft tot voordeel dat de bodem niet afgegraven 
hoeft te worden en elders gereinigd.

Smit Trafo benadrukt dat de verontreinigde bodem 
geen gevaar voor de gezondheid oplevert. De vuile 
boel dateert voor het overgrote deel uit de jaren 
1950 tot 1990. Volgens de gemeente Nijmegen, die 

Smit Trafo reinigt de ondergrond

opdracht tot de sanering heeft gegeven is er sprake 
van ‘vluchtige verbindingen, afkomstig van ontvet-
tingsmiddelen’.

Boren op het terrein van Smit Travo

Nijmegen Visueel is een kunstproject waarbij 12 kun-
stenaars samen met de bewoners aan de slag gaan om 
alle 44 wijken van Nijmegen kunstzinnig in beeld te 
brengen. Een dvd met deze afzonderlijke werken erop 
samengevoegd zal een unieke blik op de stad geven 
anno nu. Vanaf september 2009 wordt de dvd geexpo-
seerd in ruim 100 etalageruiten verspreid door de stad. 
Meer informatie over het hele project is te lezen op 
www.nijmegenvisueel.nl
 
Nu heb ik, Anoek Bleumer, o.a. de wijk Nijeveld toe-
gewezen gekregen. Ik ben fotografe en ik zal dus op 
fotografische wijze invulling geven aan het kunstproject. 
Ik ben van plan om jongeren uit de wijk zelf hun eigen 
jeugdcultuur te laten fotograferen, dit zal ik doen via de 

Nijeveld Visueel: Anoek Bleumer

jongerenwerker Wout Mulders. Jongeren kunnen met 
hun eigen mobiel of camera foto’s maken en echt iets 
van zichzelf laten zien: vrienden en jeugdcultuur maar 
ook hun ouders, broers/zussen, eigen huis of kamer en 
hobbys enz. En verder wil ik een mooi fotoreportage 
maken van mensen die nu nog in een woning wonen 
die ook binnenkort zal moeten gaan verdwijnen voor 
nieuwbouwprojecten Zo’n straat is o.a. De Brederostraat, 
het moet een portret worden van de straat en van de 
mensen die er nu nog wonen.
 
Op de Trots op de Wijkdag van Willemskwartier op 14 
juni zal al het werk geëxposeerd worden. De foto’s van 
de jongeren en de fotoreportage. En hopelijk kan het ook 
nog een tijdje op een vaste plek bezichtigd worden.
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De wijken
Opweg is ooit begonnen in het Willemskwartier. 
Dat is alweer zo’n 15 jaar geleden. Ongeveer 10 
jaar geleden kwamen daar de Landbouwbuurt, 
de Muntenbuurt en de Kolpingbuurt bij. En vanaf 
2007, sinds de gemeente de hele stad opnieuw heeft 
opgedeeld in stadsdelen, horen deze vier buurten of 
wijken bij Nijmegen Midden-Zuid, samen met De 
Hazenkamp, St Anna en Heyendaal. Het aantal aan-
vragen wordt dan ook steeds groter, met name uit 
de drie ‘nieuwe’ Opweg-wijken. Vaak wordt er ook 
meer geld aangevraagd. Kan dat een succes genoemd 
worden?

De bedoeling
Ja, Opweg vindt zelf van wel. Dat steeds meer bewo-
ners uit de genoemde wijken de weg naar Opweg 
weten te vinden, betekent dat steeds meer bewoners 
activiteiten organiseren in hun straat, hun buurt, hun 
wijk, of meedoen aan activiteiten in buurt- en wijk-
centra. Dat is positief, want het is prettig dat mensen 
die in dezelfde straat wonen of elkaar in de winkel 
tegenkomen, elkaar een beetje kennen. Mensen voe-
len zich dan meer op hun gemak. Niet alle proble-
men worden hiermee opgelost, nee, natuurlijk niet. 
Maar wel belangrijk is dat ook die bewoners die 
niet veel geld hebben, toch aan activiteiten kunnen 
meedoen of ze zelf organiseren, voor kinderen, voor 
ouderen of gewoon voor zichzelf.

Het budget
Het totale bedrag dat per jaar voor Opweg beschik-
baar was, bedroeg voor 2007 ongeveer
 € 75.000,-. Met dit geld hoefde niemand te wor-
den teleurgesteld. Voor 2009 gaat het over bijna € 
120.000,-. Ook bij dit bedrag zal niemand gauw iets 
tekort komen. Bovendien komt er over de periode 
2009,2010,2011 jaarlijks nog eens € 40.000,- extra bij.

Criteria
Niemand hoeft dus te worden teleurgesteld omdat 
het geld op is. Maar soms worden aanvragen wel 
degelijk afgewezen. Er gelden regels voor het toe-
kennen van aanvragen, criteria, maar het lastige 
is dat er evenveel regels als uitzonderingen op de 
regels zijn. Geen enkele aanvraag is hetzelfde: wat 
is de activiteit? Hoeveel mensen doen er mee? Hoe 
hoog kan de eigen bijdrage zijn? Is de activiteit wel 
wijkgebonden? Dat zijn de vragen die het Opweg-
bestuur telkens stelt bij elke aanvraag. Consumpties 
worden meestal geschrapt, behalve wanneer het om 
kinderactiviteiten of een gezellige bijeenkomst voor 
ouderen gaat. Elke club kan hooguit één keer per 
jaar een extra feestelijke activiteit organiseren. Voor 
jubilea geldt een vast bedrag, € 300,-, hetzelfde geldt 
voor straatfeesten. Uitzonderingen daargelaten. De 

                   Info

post ‘onvoorzien’ in een begroting wordt echter altijd 
geschrapt.
En na afloop dient een financiële verantwoording 
te worden gemaakt. Gebeurt dat niet dan wordt een 
volgende aanvraag niet besproken.
Verder kunnen aanvragen zowel bij de gemeente als 
bij Opweg worden ingediend (Thijmstraat 157A, 6531 
CR Nijmegen). Er zijn formulieren, maar een zelf 
gemaakte brief is ook goed.
Extra
Het extra bedrag van € 40.000,- wordt gereserveerd 
voor de ‘oude’ Opweg-wijken: Willemskwartier, 
Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping. En het 
mag alleen besteed worden aan nieuwe activiteiten. 
Hiervoor worden eerst alle aanvragen op een stapel 
gelegd en op 30 maart wordt er uit die stapel een 
keuze gemaakt. 
De ideeën die hiervoor nu al zijn aangekondigd, 
gaan over uitbreiding sportactiviteiten in het 
Willemskwartier, uitbreiding openingstijden van 
de Hobbywerkplaatsen in De Haard, professionele 
ondersteuning van de websites van Willemskwartier, 
Muntenbuurt en Kolping, en een oppas-pool voor 
wanneer bewoners met kleine kinderen ’s avonds 
mee willen doen aan buurtactiviteiten of naar een 
info- of discussie-avond willen.

Data
Een week voordat Opweg vergadert moeten aanvra-
gen zijn ingediend. Dat betekent voor heel 2009: voor 
23 februari, 30 maart voor de nieuwe aanvragen, 27 
april voor vakantieactiviteiten, 29 juni voor vlak na 
de zomervakantie, 31 augustus voor Sinterklaas-
activiteiten, 2 november voor Kerstmis en 7 decem-
ber voor na oud en nieuw.

De foto is gemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Opweg 
op 23 januari van dit jaar. Dit keer was dat in De Vrijbuiter 
in het Willemskwartier. In voorgaande jaren waren we op 
bezoek in De Inloop in de Kolpingbuurt.
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In het Willemskwartier is er een nieuwe voorziening bij, voor 
jongeren. Op het voormalige Hermes-terrein waar de bussen 
geparkeerd en onderhouden werden, is een trapveld aange-
legd, met fitness-apparaten en een JOP. Op 11 januari werd 
het geopend. Toen lag er nog wel sneeuw, dus uitgerekend 
die dag kon er niet gevoetbald worden. Het aangekondigde 
toernooi wordt nu in april/mei gehouden. Het feestje in De 
Vrijbuiter was er niet minder om.

Vrijwilligers uit Willemskwartier-West, het Dichtersplein, 
hielden op 31 januari hun seizoensopening, in Buurtcentrum 
De Vrijbuiter. Een druk bezochte en gezellige avond. Maar er 
kunnen er altijd nog meer bij, ook de nieuwe wijkbewoners 
waren welkom.

Grote open vlaktes in het Willemskwartier geven de plek aan 
waar de nieuwbouw komt. Veel minder in het oog springend, 
maar even opvallend zal strak het nieuwe appartementencom-
plex zijn dat aan de Tollensstraat gebouwd wordt. Er komen 
gelijkvloerse huurwoningen in, dus geschikt voor wat oudere 
mensen. De tekeningen ervan zijn ongeveer klaar. Portaal gaat 
het complex bouwen. En het komt op de plaats waar nu nog 
het gebouw van het vroegere Spieghelhofje staat.
Portaal is best bereid om de tekeningen te laten zien aan 
bewoners van het Willemskwartier. Maar zijn er al mensen 
die daar interesse in hebben?
Daarom deze oproep: wil je graag het ontwerp zien en meer 
informatie over dit complex, laat dit weten, en stuur een 
email naar info@portaal.nl ter attentie van Bep Kosse.

Nieuwe aanwinst
op Willemsweg

Verwoede smulpapen hebben het al ondekt: Er is een 
nieuwe winkel op de Willemsweg Kuru Yemis en 
dat betekent ‘Gedroogde zuidvruchten en noten’, op 
zijn Turks. Maar de zaak biedt niet alleen wat er op 
het etiket staat; ook meer dan 100 soorten kruiden 
en specerijen, en vooral niet te vergeten de onvol-
prezen helva. Dat laatste behoeft enige uitleg voor 
Nederlanders. Helva is nog het beste te vergelijken 
met amandelspijs, maar dan gemaakt van sesam in 
plaats van amandelen. Volgens sommigen is helva 
het lekkerste wat er bestaat ‘met uitzondering van 
nieuwe haring’.

Eigenaar Ordu is anthousiast over de klandizie van 
met name Nederlandse mensen die hij in de eerste 
vier weken in de winkel heeft gehad. ‘Nederlanders 
proberen alles uit. Turkse mensen blijven vaak bij 
wat ze al kennen’.

En er valt bij Kuru Yemis heel wat uit te proberen. 
Zo verkoopt de winkel ondermeer geroosterde kik-
kererwten meloen- en pompoenpitten en eerste klas 
gedroogde vijgen en dadels. Ordu: “Onze zuidvruch-
ten zijn vers-gedroogd. Als je die eenmaal gegeten 
hebt wil je geen andere meer. 

Kuru Yemis is een familiebedrijf met grote ambitie, 
ondanks de kridietcrisis. “Als het hier goed gaat, 
zouden we heel graag ook naar Amsterdam en 
Rotterdam willen met winkels.”, zegt Ordu. ‘Maar 
eerst de winkel hier aan de Willemsweg. Dat is een 
goede straat in een goede buurt.
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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

Op 21 maart wordt voor de derde keer een 
Opschoondag gehouden. De beide buurtranger-
groepen hebben hun medewerking al toegezegd. 
Portaal ook, en hopelijk doen ook de basisschool, de 
Huiskamer, OKC Mengelmoes en veel ouders en kin-
deren uit het Willemskwartier weer mee. En de DAR. 
En de gemeente. Wijkraad Willemskwartier organi-
seert het.

Opschoondag Willemskwartier

Het is een zaterdag, tegelijk de Nationale 
Opschoondag. De eerste keer deden we 
Willemskwartier-Oost, de tweede keer 
Willemskwartier-West. Deze derde keer gaan voor 
het hele Willemskwartier! Houd de dag vrij in je 
agenda.


