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In dit nummer

Er is een storm van protest losgebroken rond de plannen die de eigenaar van De Haard aan de Groenestraat heeft met 
het gebouw. In De Haard moet volgens de Stichting Levensmorgen – nauw verbonden aan de Diaconie – een inloop-
centrum komen voor daklozen, alcohol- en drugsverslaafden. Er is een werkgroep samengesteld die samen met het 
Diaconaal Centrum wil bekijken of er geen andere locatie voor de inloop kan komen, of, als dat niet ,mogelijk is, de 
druk op de buurt op andere wijze wil voorkomen. Maar tot het zover is maakt de buurt, zowel het Willemskwartier als 
de Hazenkamp, zich grote zorgen.

Storm van protesten over plan De Haard

aantrekken en criminaliteit zal ver-
oorzaken. Ds Paul Oosterhoff van de 
Diaconie heeft al laten weten met de 
buurt in gesprek te willen, ‘om alles ze 

Buurtbewoners wijzen er op dat het 
een kinderrijke omgeving is. Men 
vreest dat de regelmatige aanwezig-
heid van drugsverslaafden dealers zal 

goed mogelijk te laten verlopen’. Vol-
gens hem gaat het om een kleine groep 
harddrugsgebruikers.
Momenteel is de inloop gevestigd aan 

Vervolg op pagina 2

Raadsel van de week:
Wat hebben pasgeboren Husky-
puppies, het internet en woon-
wijken met elkaar te maken?
Lees het antwoord op pagina 3.
Foto: André Doets
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de Van Schaeck Mathonsingel. Buurt-
bewoners hebben vastgesteld dat ‘klan-
ten’ van de inloop veel te vinden zijn 
in het park aan de singel; ze hebben 
gezien dat daar gedeald wordt, rond-
gehangen en gebruikt. De relatie met 
gemeentelijke plannen is dan ook snel 
gelegd: de inloop zou naar De Haard 
moeten, omdat in september de ge-
meente Nijmegen het park aan de sin-
gel voor zeer veel geld op de schop gaat 
nemen en verfraaien. Overigens wordt 
die relatie door de gemeente Nijmegen 
ontkend.

Ook is men geenszins te spreken over 
hoe Levensmorgen de ‘verhuizing’naar 
de Groenestraat heeft aangekondigd. 
Voor de eerste informatie-avond in 
april waren maar heel weinig buurtbe-
woners uitgenodigd, en de uitnodiging 
maakte eigenlijk niet duidelijk wat er 
in De Haard zou moeten komen. In een 
aankondiging in deze krant sprak Paul 
Oosterhoff van ‘diaconiebijeenkom-
sten’ en ‘bijeenkomsten voor gehandi-
capten’. Voor een tweede info-avond, 
op 3 juni heeft de buurt zichzelf maar 
uitgenodigd, en dat leidde tot ‘heftige 

discussies’. Voor na de zomervakantie 
is een derde avond gepland.
Verder vraagt de buurt zich af, waarom 
de diaconie werk dat door Iriszorg, ge-
subsidieerd door de gemeente Nijme-
gen, wordt gedaan zelf ook wil doen. 
Er wordt op gewezen dat het hier mo-
gelijk om draaideurcriminelen gaat 
(een beetje verslaving aan harddrugs 
kost al gauw zo’n dikke €4.000 per 
maand, en daar valt met een uitkering 
van zeg €600 niet aan te beginnen) , 
die niet meer voor hulp door Iriszorg 
in aanmerking komen. Die zware ge-
vallen komen nu naar de Groenestraat, 
zo wordt gevreesd.
Opvallend is dat er in alle reacties op 
de plannen van Levensmorgen geen 
moment woprdt getwijfeld aan de 
goede bedoelingen van de stichting, of 
aan het gegeven dat aan de beoogde 
groep ‘klanten’ hulp verleend dient te 
worden. Maar men vraagt zich wel af 
of die goede bedoelingen en die hulp 
dan wel zo nodig midden in een kin-
derrijke woonbuurt moeten komen, 
waar door (de twee) politiemensen 
nauwelijks toezicht te houden valt, en 
die zich door de hele operatie pijnlijk 
overvallen voelt. Wordt vervolgd. Na 
de zomer. 

Vervolg van pagina 1

Het binnenpleintje van De Haard; hier wil Levensmorgen een nieuwe aanbouw neer-
zetten
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Sinds januari wordt er gewerkt aan drie nieuwe wijkwebsites: eentje voor de Landbouwbuurt, de Muntenbuurt en 
eentje voor de Kolping. In alle drie de wijken zijn mensen druk met de voorbereidingen. Bij één van hen, André Doets 
in de Muntenbuurt, gingen we op bezoek.

Wijkwebsites van start op 1 augustus

het raadplegen van internetforums en 
het met een simpele klik van de rechter 
muis opvragen van broncodes, maakte 
hij zich de kennis eigen om zelf websi-
tes te maken. Veel geld kost het op deze 
manier niet. Zijn eerste site was die van 
Turnvereniging De Hazekamp in 1999, 
waar één van de dochters toen topturn-
ster was. Twee jaar later had hij op eigen 
initiatief een site in eigen beheer: www.
goffertpark-nijmegen.nl

Iedereen kan het, stelt André, maar je 
moet er wel interesse en vooral tijd voor 
hebben.

Valkuil
Een site “in de lucht” krijgen, is één 
ding. De kennis en de weetjes die daar-
voor nodig zijn, kun je allemaal leren. 
De grootste vraag, ”een valkuil”  noemt 
André dat, is de informatie: wat zet je al-
lemaal op de site en hoe kom je aan het 
materiaal, de foto’s, de gegevens, de data, 
de info of hoe het allemaal mag heten? 
Vooral dat kost tijd, want iemand moet 
dat gaan verzamelen. En niet onbelang-
rijk: de data, de gegevens, de info, het 
moet ook allemaal kloppen. En soms is 
toestemming nodig.

Wil een site nut hebben en een doel 
dienen, dan moet de informatie die be-
zoekers erop kunnen krijgen, kloppende 
informatie zijn. Voor het Goffertpark 
verzamelt André zelf vooral de infor-
matie over de evenementen die daar 
plaatsvinden. Elk concert heeft er zijn 
eigen pagina. De pagina over het recente 
optreden van Muse leverde niet minder 
dan 80 reacties op. De site wordt dus 
gebruikt! Maar van de kant van de ge-
meente ontvangt hij niet even automa-
tisch de informatie over het opknappen 
van het park. Daar moet hij zelf achter 
aan.

Hetzelfde
Hetzelfde geldt voor de nieuw te starten 
site van en voor de Muntenbuurt:  www.
muntenbuurtnijmegen.nl  . Die zal er 
vanaf 1 augustus a.s. zijn. Het adres, de 
naam dus eigenlijk, lijkt opvallend veel 
op die van www.willemskwartiernijme-
gen.nl , de site die er al langere tijd is. En 

Ze stelen bij binnenkomst direct de 
show: de moeder-husky met vier jon-
gen, net een dag eerder geboren dus 
nog blind, in een grote houten bak in 
de hoek van de ruime woonkamer. Deze 
kans op een prachtige foto laten we 
ons niet ontglippen. Maar we kwamen 
voor iets anders: de wijkwebsite voor de 
Landbouwbuurt waar André als vrijwil-
liger, samen met Chris Beckert de mede-
werker van Opweg, aan werkt.

Samen met vrouw en twee inmiddels 
volwassen dochters, hoort hij bij de eer-
ste bewoners van de Muntenbuurt. In 
1989 betrok hij de toen net gebouwde 
koopwoning. Als 16-jarige ging hij nog 
van school af en begon met het lassen 
van kabels. Langzaam ontwikkelde hij 
interesse in de apparaten die aan deze 
kabels vastzitten, zoals computers. In 
1997 kreeg hij via het toenmalige pc-pri-
vé project zijn eerste eigen computer. En 
via het bekijken van bestaande websites, 

ook de twee andere nieuwe sites www.
landbouwbuurtnijmegen.nl en www.
kolpingbuurt.nl  lijken op elkaar. Dat is 
natuurlijk geen toeval.

Net als die van het Willemskwartier 
hebben de drie sites de bedoeling alle 
bewoners uit de wijk te informeren 
over dingen die gaan gebeuren of al ge-
beurd zijn en  informatie te geven over 
openingstijden van de bibliotheek bij 
voorbeeld. Maar bewoners kunnen ook 
zelf foto’s en informatie sturen. Over 
een geboorte of een huwelijk, wanneer 
mensen dat willen. Of over activiteiten 
in de wijk, een buurtfeest dat geweest is, 
voetballende jeugd op het Dukaatplein. 
Of over het wonen, in een koopwoning 
of huurappartement. Oude en nieuwe 
foto’s van de wijk, de nieuwbouw aan de 
Ploegstraat of hoe lang sommige men-
sen al in de Muntenbuurt wonen. En 
andere verhalen.

Werk
Nu werkt André nog bij NXP. Helaas 
komt daar binnen enkele maanden een 
einde aan en moet hij ander werk zien 
te vinden. Hij denkt aan het maken 
van websites, bij voorbeeld als bouwer 
en ondersteuner van sites voor het mid-
den- en kleinbedrijf. Hij verwacht dat 
daar een markt voor te vinden moet 
zijn. Daarnaast blijft hij werken aan de 
site voor de Goffert en de Muntenbuurt, 
ook als bouwer en ondersteuner. Maar 
hij heeft daar zelf ook ondersteuning bij 
nodig van andere bewoners. Die moe-
ten het nodige aan materiaal, gegevens, 
data en info aanleveren. Dan kan de site 
die vanaf 1 augustus “in de lucht” zal 
zijn, vanaf 1 oktober a.s. ook echt gaan 
“draaien”.

André Doets:
…..iedereen kan het…..
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Het is ondertussen al goed te zien hoe het gebouw van het nieuwe Voorzieningenhart in het Willemskwartier er aan 
de buitenkant uit komt te zien. Na de zomervakantie moet de binnenkant nog. Ondertussen worden allerlei voorbe-
reidingen getroffen voor de in gebruikname ervan, waarschijnlijk ergens in januari 2011, en voor een groot officieel 
openingsfeest, later in 2011. Wat nog ontbreekt is... een naam.

Trots op de Wijkdag: naam kiezen Voorzieningenhart

kon iedereen zijn of haar suggestie per 
briefje in de ideeënbus in Buurtcentrum 
De Vrijbuiter doen. Uit al die ideeën is 
een voorselectie gemaakt door de ge-
meente en door een commissie waarin 
ook de vaste gebruikers en wijkraad 
Willemskwartier vertegenwoordigd wa-
ren. Doel van deze voorselectie was om 
de voorgestede namen die écht gewoon 
niet kunnen of die al gebruikt worden 
op andere al bestaande gebouwen, eruit 
te halen. Ook is er gekeken of de voor-
gestelde namen wel passen binnen het 
gemeentelijk beleid voor naamgeving 
van gebouwen.

Uit deze voorselectie zijn drie voorstel-
len overgebleven: de drie genomineer-
den! Op zondag 4 juli is er de Trots op 
de Wijk-dag. In een paar kramen, onder 
andere van de gemeente, zijn formulier-

Alle straten, zelfs het kleinste steegje, in 
Nederland hebben een naam. Die wordt 
door de gemeente waar de straat in ligt, 
uitgekozen. Ook gebouwen hebben een 
naam. Hoeveel mensen noemen hun ei-
gen woning niet “Ons Nest” of gewoon 
“Ons Huis”? Ook door de gemeente ge-
bouwde percelen krijgen tegenwoordig 
steeds vaker een naam, zeker als het om 
openbare gebouwen gaat zoals bij voor-
beeld een Voorzieningenhart. Dat geldt 
ook voor het VZH in het Willemskwar-
tier. En ook in het geval van gebouwen 
geldt dat de gemeente over de naam be-
slist. Het wordt een officieel gemeente-
raadsbesluit.

Bewoners van het Willemskwartier, im-
mers allemaal belangrijke toekomstige 
gebruikers van het VZH, hebben echter 
wel een stem in de naamkeuze. Tot 1 juni 

tjes te vinden waarop de drie genomi-
neerde namen staan vermeld. Door alle 
bezoekers kan één zo’n formuliertje wor-
den ingevuld: u zet het getal ‘1’ achter de 
naam van uw eerste keuze, de naam die 
u het mooiste vindt, een ‘2’ achter uw 
tweede keuze en een ‘3’ achter uw derde 
keuze. Zet wel even uw naam onderaan 
het formuliertje, anders wordt het al te 
gemakkelijk om meerdere formuliertjes 
ingevuld in te leveren.

De naam die de meeste eentjes krijgt zal 
bij de gemeente worden ingediend om 
aan de gemeenteraad voor te stellen. De 
drie genomineerde namen zijn (in alfa-
betische volgorde):
•	 Het	Middelpunt
•	 Het	Hart	en
•	 ‘t	Hert
Kies mee op de Trots op de Wijk-dag!

Fitness Kolping weer in goede conditie

is de ruimte nooit geweest. Dat geldt 
dus ook voor de fitness-toestellen die er 
staan, inmiddels dus alweer zes jaar.  Of 
beter gezegd: het gold voor steeds meer 
toestellen wel! Steeds meer toestellen 
raakten versleten of kregen mankemen-
ten. Vanwege de veiligheid kan in zo’n 
geval niets anders gedaan worden dan 
simpelweg de stekker uit het stopcon-
tact trekken en het toestel het toestel te 
laten.

Tot voor enkele weken terug. Toen is er 
door de gemeente zeg maar groot on-
derhoud gepleegd. Dat was nodig. En 
inmiddels zijn weer wel alle toestellen 
goed en veilig te gebruiken. Wat nog 
wel ontbreekt is een goede begeleiding. 
Die waren er in  het begin wel, maar 
zoals vaker bij gesubsidieerde banen, 
stopte dat na twee jaar. Naar verluid is 
de Sportservice van de gemeente nieuwe 
mogelijkheden aan het zoeken.

Buurtcentrum De Inloop in de Kol-
ping heeft iets wat heel veel andere 
buurtcentra niet hebben: een eigen 
fitness-ruimte waar bewoners voor 
weinig geld hun spierbundels kun-
nen vergroten of gewoon de eigen 
conditie kunnen onderhouden. In 
2002 kwam er met het project Onze 
Buurt Aan Zet geld beschikbaar voor 
de Kolping. Daarmee kwam er o.a. 
opnieuw een buurtcentrum in dit 
relatief kleine wijkje. Eind mei 2004 
was het zover en kon De Inloop van 
start. Dat gold ook voor de ruimte 
aan de linkerzijde van het gebouw 
aan de Kolpingstraat: de eigen fit-
ness-ruimte

Het gebruik ervan was aanvankelijk heel 
intensief. In de jaren erna schommelde 
dit wel wat, maar helemaal ongebruikt 
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Op 26 mei organiseerden 10 bewoners van het Beetsplein, de Heyestraat en de Hofdijkstraat een opfleurdag. Het zat 
een beetje tegen: vijf van de tien vrijwilligers waren net die dag ziek en de regen kwam met bakken uit de lucht vallen. 
De dag begon om 13.00u. Toen verzamelden buurtrangers en bewoners zich  in de speeltuin aan het Beetsplein. Toen 
Portaal en de DAR er ook waren, werden de taken verdeeld.

Opfleurdag Beetsplein in de hozende regen

De oudste buurtrangers zijn de planten-
bakjes gaan vullen en de jongsten zijn 
met buurtbewoners de straten en tuinen 
schoon gaan maken. Portaal heeft er-
voor gezorgd dat alle 96 plantenbakjes 
aan de muren werden opgehangen, sa-
men met de stagiaires. Om 14.30u was 
er een kleine pauze met koffie en een 
koek, voor de kinderen een glaasje fris 
en een snoepje.

Daarna kwam de regen flink uit de lucht 
vallen, maar niemand trok zich daar iets 
van aan, het werk moest klaar. Dat is toen 
niet helemaal gelukt. De volgende och-
tend heeft Portaal de resterende bakjes 
in de Hofdijkstraat opgehangen. Helaas 
om 16.00u was de tijd om en was ieder-
een doorweekt. De kinderen kregen nog 
een zakje chips en gingen toen snel naar 
huis. Het was een gezellig samenzijn van 
oude en nieuwe bewoners, erg stimule-
rend voor de straten en het plein.

Voor de herfstvakantie staat er opnieuw 
een Opfleurdag voor deze straten op 
het programma. Dan worden de bak-
jes opnieuw gevuld met winterplanten. 
En hopelijk volgend jaar ook weer in de 
lente. Een beeld van de Opfleurdag aan het Beetsplein. (foto: Dirk-Jan Burgersdijk)

Al jarenlang zijn ze actief één keer in de 
week op de late avond: het Turkse Zaal-
voetbalteam. Ze hebben de sportzaal 
aan de IJsbeerstraat in de Hazenkamp 
nog gereserveerd tot en met december 
van dit jaar. Vanaf januari verhuizen ze 
naar de sportzaal van het nieuwe Voor-
zieningenhart. Die zal tot laat op de 
avond open zijn, ook in het weekeinde.

Veel meer bewoners die graag sporten 
kunnen daar hun voordeel mee gaan 
doen.

Turks zaalvoetbalteam verhuist straks
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Buurten weer Oranje

Op het moment dat de Opweg-krant 
naar de drukker gaat, zijn nog de 8e 
finales bezig bij het Wereldkampioen-
schap Voetbal in Zuid-Afrika. Hoe ver 
Nederland gaat komen, weten we nog 
niet. Dat er naar de wedstrijden geke-
ken wordt, is duidelijk te merken aan de 
stille straten tijdens de wedstrijden. Als 
het waait is alleen nog het geritsel van 
de versieringen aan de huizen te horen. 
In alle vier de wijken. En de vuvuzela’s 
natuurlijk.

Opvallend is hoeveel ‘allochtone’ onder-
nemers, met name aan de Willemsweg 
hij pand met oranje vlaggetjes hebben 
versierd. Toegegeven: Marokko en Tur-
kije doen niet mee aan het WK, maar 
toch: Oranje is Oranje, kennelijk.

Wijkplannen: alles op een rijtje

de Genestetlaan, andere jongerenactivi-
teiten, de hobbywerkplaatsen, de Brede 
School en de Huiskamer, Maar ook nog 
Wijkraad Willemskwartier, het wijkbe-
heer, de wijkpost en vooruit lopend, het 
Voorzieningenhart en het Cruyff-court.

Er staan geen nieuwe dingen in het plan. 
Het is een opsomming van wat er eigen-
lijk allemaal al loopt of al enige tijd in 
voorbereiding is. Maar de opsomming is 
te uitgebreid om er een samenvatting van 
te geven. Wie het wil lezen kan kijken op 
www.willemskwartiernijmegen.nl.

Er is een opvallende uitzondering: de 
ruimte onder het hoofdstukje 5.ON-
DERNEMEN is vrijwel helemaal leeg. 
Er staat alleen “versterken onderne-
mingsvereniging”. Verder niets. Natuur-
lijk zijn de winkels aan de Kop van de 
Willemsweg gewoon het hele jaar door 
open. Sommige ondernemers hebben 
hun deuren moeten sluiten vanwege de 
crisis. En  nog niet zo lang geleden is er 
een terugkerend brandje geweest, maar 
verder? Verder gebeurt er, voor zover be-
kend, door de ondernemersvereniging 
niets. 

Kolping
Wat omvang betreft is de Kolping de 
kleinste van de vier, maar ze waren de 

Van de vier wijken waar de Opweg-
krant verschijnt, de Landbouw-
buurt, de Muntenbuurt, de Kol-
pingbuurt en het Willemskwartier, 
is de laatst genoemde de grootste. 
Die telt ongeveer 1700 woningen, 
ongeveer omdat door sloop er ook 
nog steeds een heel stuk braak ligt. 
De overige drie met elk minder dan 
300 woningen zijn bij elkaar nog 
kleiner. Het is misschien niet eer-
lijk, maar het ligt wel voor de hand 
dat de meeste aandacht uitgaat naar 
het Willemskwartier. Op de tweede 
plaats lijkt de Kolping te komen. 
Beiden gelden nog steeds als ach-
terstandswijk; de andere twee niet.

Zo is er onlangs voor het Willemskwar-
tier een Wijkaanpakplan gemaakt: een 
zeven pagina’s tellend overzicht van wat 
er in het lopende jaar en volgend jaar nog 
allemaal staat te gebeuren en zal worden 
ondernomen. Het plan, of eigenlijk heet 
het een programma, geeft een uitgebreide 
opsomming van het werk van gemeente, 
politie, Tandem, Portaal, maar ook van 
de Buurtrangers, de activiteiten in de 
beide speeltuinen, de klaar-overs op de 
Thijmstraat, het voetbal en basketbal op 

eerste met een wijkaanpakplan. Al in 
2008 is er eentje door de gemeenteraad 
goedgekeurd, alleen was dat kennelijk 
niet zo erg bekend. Niet bij de Opweg-
krant in elk geval.
Dit plan loopt tot 2011. Dat is alweer 
gauw en wanneer een plan afloopt, moet 
er altijd teruggekeken worden naar de 
behaalde resultaten. Dat gaan we in 
september doen in de volgende Opweg-
krant.

Het voetbalveld op het Hermes-terrein 
aan de Genestetlaan in het Willems-
kwartier. Ook te zien is de achterzijde 
van de winkels aan de Willemsweg. 
Daar wordt uitbreiding gerealiseerd. 
Zodra er begonnen wordt met de bouw 
van de studentenflats op dit terrein, ver-
valt het voetbalveld. Of er nog iets voor 
in de plaats komt, is niet duidelijk.
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De H.Antonius- en St.-Annakerk pakt stevig uit met het eeuwfeest dit jaar. Met concerten, een tentoonstelling, een 
gedenkboekje, plechtige eucharistievieringen en de uitgifte van eigen postzegels wordt herdacht hoe op 10 juli 1910 
de toen gloednieuwe kerk werd ingezegend door pastoor Van Erp, en een maand later werd geconsacreerd door de bis-
schop van Den Bosch, mgr Van de Ven. Afgelopen zondag werd er een pontificale mis opgedragen door bisschop (de 
huidige) Hurkmans van Den Bosch.

Groenestraatskerk eeuw geleden in de weilanden

bij nader inzien (en na een hoop herrie) 
toch maar opteerde voor een kerk, en 
het voor die tijd astronomische bedrag 
van ruim ƒ175.000 in de bouw van de 
kerk stak.

Er kon dan ook een befaamd architect 
in de arm worden genomen, Albert 
Margry (overigens een volle neef van 
die effectenmakelaar  en weldoener Gre-
wen), die met een neo-Gotisch ontwerp 
uit de bus kwam, geheel in de stijl van 
de Cuypers-school. Dat gebouw verrees 
midden in de weilanden aan de Groe-
nestraat. Als er ooit sprake is geweest 
van een vooruitziende blik, dan was het 
toen: in 1918 werd J. Mulekom pastoor 
van de nieuwe parochie (in de weilan-
den dus), en toen hij in 1940 overleed 
lag de kerk midden in een dichtbevolkt 
woongebied. En toen de kerk er eenmaal 
stond volgden ook al snel het klooster en 
de overige gebouwen rond de kerk. Het 
pensionaat Johanna de Lestonnac (aan 
de Dobbelmannweg) is overigens van 
een zoon van Margry en werd acht jaar 
na de kerk gebouwd.

De Groenestraatskerk (zoals het gebouw 
heet – je zult in Nijmegen ver moeten 

Het gebied van de Groenestraat (de 
‘Gruene Stege’): het Nijevelt (Willems-
kwartier) en de Hazenkamp vielen voor 
de bouw van de Groenestraatskerk on-
der de parochie Hatert. Voor ziover er 
al mensen woonden dan, want het was, 
voordat er op grote schaal in Willems-
kwartier en Hazenkamp gebouwd werd 
in de jaren twintig en dertig van de vo-
rige eeuw, een dunbevolkt gebied.

Maar die gebieduitbreidingen stonden 
al wel in de planning, en omdat de pa-
rochiekerk van Hatert veel te ver weg lag 
dacht men al in een vroeg stadium aan 
de bouw van een kerk in het gebied dat 
ruwweg bekend stond als ‘St. Anna’, de 
buurtschap waartoe de Groenestraat en 
omgeving behoorden. Op verzoek van 
het bisdom splitste pastoor G. Verhoe-
ven van Hatert zijn parochie, en kon een 
begin worden gemaakt met de stichting 
van een nieuwe aan de Groenestraat.

Feitelijk was er geen geld voor. Maar als 
een (letterlijk) geschenk uit de hemel 
kwam daar de gift van de effectenmake-
laar (en miljonair) J. Grewen, die, na de 
dood van zijn vrouw, eigenlijk een zie-
kenhuis had willen laten bouwen, maar 

zoeken om iemand te vinden die zomaar 
de H.Antonius- en St,-Annakerk weet 
te liggen) is niet alleen een baken aan 
de Groenestraat, zoals de pastores in de 
parochiekrant zeggen. Het is ook altijd 
een baken in de buurt geweest, niet in 
de minste plaats voor het Willemskwar-
tier. Dat bleef eigenlijk zo ook toen in 
1957 de Fatimakerk aan de Tollensstraat 
in gebruik werd genomen (overigens in 
1990 weer gesloopt). Veel mensen uit 
het Willemskwartier-zuid bleven naar 
de Groenestraatskerk gaan.

Veel vrijwilligerswerk in de parochie is 
van oudsher door Willemskwartierders 
gedaan. Om  maar één voorbeeldje te 
geven: veel leden van het indertijd, in 
de jaren-tachtig befaamde jongerenkoor 
van Peer Verhoeven waren jongeren uit 
het Willemskwartier. Er zijn heel wat 
huwelijken tussen Willemskwartier en 
Hazenkamp uit voortgekomen. J.G.

Møørd en 
døødslag in 
de bibliøtheek
Juni is de maand van het spannende 
boek. In alle bibliotheken, dus ook die 
aan de Muntweg, staat een aparte tafel 
met daarop allerlei thriller- en detective-
boeken, horrorverhalen en boeken over 
moord en doodslag. Hoe spannend! Die 
boeken zijn tweedehands. Ze zijn neer-
gelegd door mensen die graag spannen-
de boeken lezen, er misschien een hele 
boekenkast vol van hebben staan, maar 
door hun voorraad heen zijn. Ze hebben 
alles gelezen wat ze hebben.

In dat geval zit er maar één ding op: 
ga naar de bibliotheek met je uitgele-
zen boek en leg dat op de aparte tafel 
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Elke week verse bloemen !! 
Elke zondag open van 10.00u tot 16.00u                          

ook voor rouw- en grafwerk             

Elke dag geopend tot 18.00u  
alleen op maandag gesloten

Groenestraat 229  
06-42993450

Bloemenkiosk Joyce   

Mensen actief door 
gratis workshops
Elke donderdagochtend vindt aan de Vossenlaan in Nij-
megen een gratis creatieve workshop plaats, in het ka-
der van het non-profit project Kompas&Mengelmoes. 
In een gemoedelijke sfeer wordt door deelnemers met 
verschillende leeftijden en culturele achtergronden ge-
werkt aan het maken van mooie woonaccessoires. Hier-
bij krijgen zij professionele begeleiding. Daarnaast is 
een houtwerkplaats ingericht, waar deelnemers met 
ondersteuning van echte timmerlieden kunnen werken 
aan meubelen of andere houtwerkopdrachten.

Het doel van het project Kompas&Mengelmoes is sociale 
activering. Naast het ontwikkelen van handvaardigheidtech-
nieken kunnen deelnemers nieuwe mensen ontmoeten en de 
Nederlandse taal beter leren beheersen. Deelname kan door 
de ervaring die je opdoet een opstapje zijn naar de arbeids-
markt. Kompas&Mengelmoes is een initiatief van het Ou-
derKindcentrum Mengelmoes en interieurbedrijf Kompas-
Styling. Het OuderKindCentrum is onderdeel van Tandem 
Welzijnsorganisatie Nijmegen.

De doelstelling van het non-profit project is sociale activering 
door het organiseren van laagdrempelige creatieve workshops. 
De vervaardigde producten worden in het najaar geëxposeerd 
en op een speciale verkoopdag verkocht. Deelname aan de 
workshop is gratis, evenals de koffie en thee. Zowel mannen 
als vrouwen zijn van harte welkom. Mensen die eens een kijkje 
willen komen nemen kunnen ook terecht.

De creatieve workshop vindt elke donderdagochtend plaats 
(met uitzondering van de schoolvakanties), tussen 9:00 en 
12:00 uur aan de Vossenlaan 44 in Nijmegen (ROC-gebouw). 
Werken in de houtwerkplaats is op meerdere dagen mogelijk.

Vragen over project Kompas&Mengelmoes worden beant-
woord door Marleen Megens, sociaal cultureel werker, T 06 
1913 6300, E m.megens@tandemwelzijn.nl of bij A.Kilkens, 
ondernemer Kompas-Styling, T 06 4757 6601, E kompas@
zonnet.nl. Of ga naar de website van het project: www.kom-
pasmengelmoes.nl

die plotseling een ruiltafel blijkt te zijn. Uit de voorraad die 
op de tafel ligt, kan zo een ander boek gekozen worden. Een 
nieuw spannend verhaal voor op de camping, in het vliegtuig 
of gewoon op de zondagmiddag in de voortuin, wanneer na 
het wereldkampioenschap ook de Tour de France weer achter 
de rug is.

Dit jaar is er speciale aandacht voor Noorse en Zweedse thril-
lers. Plotseling valt er een schaduw over Hangmar heen. Een 
grote gestalte verspert hem de doorgang....  Wordt vervolgd.
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