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Oost west thuis Kerst

Omdat het bijna kerstmis is. Daarom dachten we in een keer aan al die oude bewoners van het Willemskwartier die 
nu ergens anders wonen. En omdat het Voorzieningenhart nu gebouwd wordt, dachten we aan de bewoners van het 
huizenblok dat voor het Voorzieningenhart gesloopt is. En we dachten aan de oudere bewoners.

Tel dit bij elkaar op en je komt uit bij de 
heer en mevrouw Van Leth die vroeger 
op de Thijmstraat woonden. Ieder jaar 
na Sinterklaas  kwamen daar grote do-
zen te voorschijn en werd de inhoud er-
van uitgepakt. Uitgepakt en uitgestald. 
In de serre achter de woonkamer ver-
scheen langzaam maar zeker een com-
plete kerststal. Of stal, het was meer een 
compleet kerstlandschap, Bethlehem en 
wijde omgeving waren er te zien.

En er kwamen altijd veel mensen kij-
ken. Ook de kinderen van de basis-
school. Iedereen kon er zo naar binnen 
lopen om de kerstsfeer te proeven. Nee, 
sterker: te ondergaan.
Benieuwd of de familie Van Leth dat 
in hun nieuwe woning ook doen, bel-
den we ze op. Maar nee, ze hadden de 
spullen nog wel in dozen opgeslagen, 
maar in hun nieuwe appartement in 
Neerbosch-Oost kwamen de spullen 
niet meer te voorschijn.

En of de nieuwe woning goed bevalt? 
Dat was zeker het geval, zo zeiden me-
neer en mevrouw Van Leth allebei. Al-

Oud-bewoners tevreden op hun nieuwe stek
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Allemaal heel fijne feestdagen gewenst.
                        De redactie

In dit nummer

les heerlijk gelijkvloers, geen trappen 
meer, prachtig appartement en iedereen 
zegt goeiendag wanneer je ze op straat 
tegen komt. Ze voelen zich er thuis.
Maar na 41 jaar misten ze het Willems-
kwartier soms toch ook nog. Vooral 

rond deze tijd en oudjaarsavond, wan-
neer ze in de voortuin stonden en ie-
dereen hen gelukkig Nieuwjaar kwam 
wensen. Ook de jongeren deden dat 
altijd. Ze vinden het wel leuk om nog 
eens in de Opweg-krant te staan.

De familie van Leth
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De OpWEG-krant is een uitgave van de bewonersorga-
nisatie OpWEG uit het Willemskwartier, de Landbouw-, 
Kolping- en Muntenbuurt.
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De OpWEG-krant digitaal
www.willemskwartiernijmegen.nl 
www.muntenbuurt.nl en 
www.kolpingbuurt.com

ColofonBelangrijke 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

Wijkpost Portaal, beheerder 
Jan Gerrits, Willemsweg 87, 
geopend: maandag t/m donder-
dag van 0.800u tot 10.00u en 
van 12.00u tot 14.00u. Telefoon: 
0318-898989.

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

Vier keer per dag, vijf keer in de week, 
weer of geen weer staan ze er: de klaar-
overs op de Thijmstraat in het Willems-
kwartier.
Ze zijn met zessen en er is nog één re-
serve voor het geval iemand ziek zou 
worden. En ze hebben direct gereageerd 
toen er mensen gezocht werden die dit 
wilden doen. Want dat was nodig. Toen 
op 19 oktober de bouw van het nieuwe 
Voorzieningenhart van start ging, was 
meteen duidelijk te zien dat de hekken 
rondom het bouwterrein zo ver uitstaken 
dat er een onveilige verkeerssituatie was 
ontstaan. Vooral voor de kinderen die 
van en naar Basisschool Groot-Nijeveld 
lopen. Om ongelukken te voorkomen, 
kunnen die alleen aan één kant van de 
Thijmstraat over de stoep gaan. Maar 
dan moeten ze wel twee keer oversteken, 
terwijl er regelmatig grote vrachtwagens 
rijden. Dat gaat door tot het Voorzienin-
genhart klaar is, in december 2010. En 
zolang blijven de klaar-overs ook actief. 
Meer dan een jaar dus!.

Op de hoek Thijmstraat-Willemsweg en 
op de hoek Thijmstraat-Maerlantstraat 
zijn twee zebrapaden gemaakt met waar-

schuwingsborden. De klaar-overs staan 
bij één van deze zebrapaden voor wan-
neer de school begint en uit gaat.
Eigenlijk zouden er daarom twee teams 
moeten zijn, eentje voor elk zebrapad. 

Nieuwe Klaar-Overs nog steeds welkom

Klaarovers op de hoek bij de Thijmstraat

Daarom worden er nog steeds klaar-overs 
gezocht. Wanneer je interesse hebt, meld 
je dan bij de school, bij de wijkpost of bij 
het kantoortje van Opweg.
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In het nieuwe jaar zal het bestuur van 
Opweg acht keer vergaderen. Dat be-
tekent dat er voor bewonersactiviteiten 
in stadsdeel Nijmegen-Midden (Wil-
lemskwartier, Landbouwbuurt, Mun-
tenbuurt, Kolpingbuurt, Heyendaal, 
Hazekamp, St Anna) acht momen-
ten zijn waarop aanvragen boven de  
€ 300,- zullen worden besproken.

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, 
heeft de gemeente in de regel onge-
veer zes weken nodig voordat het toe-
gekende bedrag op de rekening van 
de verantwoordelijke aanvrager staat. 
Daarom zijn de vergaderdata waar dat 
kon, zo gekozen dat er zes weken zitten 
tussen de vergadering en de gelegenhe-
den waarvoor vaak aanvragen worden 
ingediend. Maar dat kan niet altijd. 
Carnaval bij voorbeeld valt behoorlijk 
vroeg in het jaar. Zes weken ervoor zou 
zo ongeveer 1 januari zijn.

Hieronder volgt het overzichtje. Resp. 
vergaderdatum van Opweg:, de uiterste 
inleverdatum vor aanvragen beneden de 
€ 300, en de gelegenheid: 11 januari, 4 
januari, carnaval; 1 maart, 22 februari, 
pasen; 12 april, 5 april, mei-vakantie; 
31 mei, 24 mei, omervakantie/straat-
feesten; 12 juli, 3 juli, kinderactivitei-
ten, seizoensopeningen; 13 september, 
6 september, herfstvakantie/halloween; 
25 oktober, 18 oktober, sinterklaas/
kerstmis; 13 december, 6 december, 
oud en nieuw. 

Aanvragen beneden de € 300,- bij het 
Initiatievenfonds worden vaker beoor-
deeld en sneller afgehandeld. Aanvra-
gen boven de € 300,- kunnen worden 
ingediend met behulp van een formu-
lier. Dat kan het formulier zijn van de 
gemeente. Dat formulier heet: bewo-
nersparticipatie en wijkactiviteiten en 
kan worden gedownload via www.nij-
megen.nl/digitale balie.
Het mag ook het formulier van Op-
weg zelf zijn. Dit formulier is ook te 
gebruiken voor aanvragen beneden de 
€ 300,-.en is te vinden op www.wil-
lemskwartiernijmegen.nl. Vanaf begin 
volgend jaar zullen deze formulieren 
ook te vinden zijn in de wijkpost en 
de buurt- en wijkcentra en op het kan-
toortje van Opweg aan Thijmstraat 
157A. Een formulier vragen per post 
of telefoon kan natuurlijk ook: 024 – 
3505140.

Inleveren aanvragen Opweg
Het mag ook door gewoon een brief 
te schrijven of te mailen: stichting.op-
weg@planet.nl 

In de brief of mail moet een korte be-
schrijving staan van de plannen, het 
verwachte aantal deelnemers en een be-
groting van de te verwachten onkosten 
of uitgaven, met een vermelding van de 
eigen bijdragen van de deelnemers. Na 
afloop wordt in alle gevallen een finan-
ciële verantwoording gevraagd in de 
vorm van een overzicht van de uitgaven 
en de bijbehorende betalingsbewijzen 
(kassabonnen, facturen, offertes).

Sinterklaas wàs er weer, 
op meerdere plaatsen in de 
wijken en op verschillende 
dagen. Op de foto is zijn 
bezoek aan Wijkcentrum De 
Klokkentoren te zien voor 
kinderen uit de Landbouw-
buurt en de Muntenbuurt. 
Dat was op 3 december. In 
De Vrijbuiter in het Wil-
lemskwartier was hij er iets-
je eerder. Er zijn geen foto’s 
van het uitzwaaien van Sin-
terklaas. Alleen maar van 
zijn binnenkomst.

In Spieghelhofje Ateliers aan de Tol-
lensstraat 23 is zondag 20 december 
van 16 tot 19 uur de opening van een 
expositie van vijf jaar websitefoto’s uit 
het Willemskwartier (2005-2009). De 
tentoonstelling is op 27, 28, 29 en 30 
december geopend van 12u tot 17u. 
Spiegelhofje Ateliers, Tollensstraat 83. 
De website:  www.willemskwartiernij-
megen.nl

Foto-expositie
Willemskwartier
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En kerstmis en oudjaarsavond komen er aan. Alweer (bijna) een jaar voorbij. Iedereen viert deze feestdagen op zijn eigen manier en 
sommigen ook heel uitbundig. Dat is te zien aan de met kerstspullen versierde gevels die al snel na het afscheid van Sinterklaas te 
zien zijn. Hier een paar ervan uit de verschillende wijken. We maken er geen wedstrijd van wie de mooiste versieringen heeft. Maar 
gewoon even sfeer proeven. Prettige feestdagen, iedereen!

Lenie Hooghof  heeft de afgelopen we-
ken weer veel oudere bewoners van de 
Muntenbuurt een plezier gedaan door 
ze een cadeautje te bezorgen.

Opweg subsidieerde, maar het initiatief 
en de actie kwamen van Lenie zelf.
De ontvangers waren er blij mee.

Lenie met 
goede gaven
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De mogelijkheid om een heel praktisch 
antwoord op deze vraag te vinden, 
kwam toen er extra geld beschikbaar 
was gekomen voor wijkactiviteiten in 
de ‘oude’ Opweg-wijken: Willems-
kwartier, Landbouwbuurt, Munten-
buurt en Kolping, voor een periode van 
3 jaar. Met het gewone Opweg-activi-
teitenbudget mogen geen salariskosten 
betaald worden en vrijwilligersvergoe-
dingen bij hele hoge uitzondering. 
Dat is alleen bedoeld voor aanschaf en 
huur van materialen e.d. bij bewoners-
activiteiten. Van het extra budget, via 
het Landelijk Samenwerkingsverband 
Achterstandswijken toegevoegd aan de 
gemeentelijke wijkbudgetten, mag dat 
wel. Maar natuurlijk niet alleen maar 
voor het Willemskwartier.

Na bestudering van de binnengeko-
men aanbiedingen, heeft een groepje 

van vier bewoners uit de verschillende 
buurten die ook zelf bij de website van 
hun eigen wijk betrokken zijn of zullen 
gaan worden, gekozen voor Chris Bec-
kert (geboren in 1966), een bewoner 
van de Landbouwbuurt. Hij gaat in de 
loop van januari beginnen als onder-
steuner van vier wijkwebsites. Maar hij 
gaat niet in alle vier de gevallen hetzelf-
de doen. Dat zal per wijk gaan verschil-
len. Dit is wat hij over zichzelf zegt:

“Mijn naam is Chris Beckert. Ik ben 
43 jaar, getrouwd en trotse vader van 
twee jongens van 4 en 7 jaar. Ik woon 
in de Zichtstraat midden in de Land-
bouwbuurt. In de afgelopen jaren heb 
ik met veel plezier samen met anderen 
een buurtfeest in de Zichtstraat en de 
Riekstraat georganiseerd. Ik houd van 
lekker eten en koken en goede koffie. 
Van goede muziek word ik blij. Ik heb 

evaring met het realiseren van websi-
tes. Wat even zo belangrijk is zijn de 
ervaringen die ik heb opgedaan bij het 
Technisch Creatief Centrum Nijmegen 
met het organiseren en uitvoeren van 
activiteiten voor kinderen. Verder heb 
ik vrijwilligers begeleid bij het uitvoe-
ren van activiteiten. 

Ik ben verheugd dat ik gevraagd ben 
om de websites voor de wijken Wil-
lemskwartier, Kolpingbuurt, Munten-
buurt en Landbouwbuurt te onder-
steunen. Het doel van de wijkwebsites 
is dat de website per wijk een plekje 
voor en door de wijkbewoners is. Een 
plek waar je informatie over allerlei za-
ken die in de wijk spelen kunt krijgen. 
Maar ook een plek waar je iets kunt 
vertellen wat jou bezighoudt dat met 
de wijk te maken heeft”. 

Wijkwebsites krijgen ondersteuning
In Opweg-krant nummer 4 van 2009 stond in een bijna pagina grote advertentie een oproep om je te melden wan-
neer je interesse had om ondersteuner wijkwebsites te worden. Het idee om naar zo iemand op zoek te gaan kwam uit 
het Willemskwartier. Daar ‘draait’ op initiatief van Digitaal Trapveld De Muus al weer enkele jaren een wijkwebsite 
www.willemskwartiernijmegen.nl waar heel veel op gekeken wordt en die vrijwel dagelijks met nieuwe berichten 
komt. Gebleken is dat het onderhouden van een dergelijke site op deze manier, ontzettend veel tijd vergt van de 
vrijwilligers die dit doen. Houden we dit nog wel jarenlang vol? Dat was de vraag.

Opweg houdt traditiegetrouw elk nieuw 
jaar een nieuwjaarsreceptie. In 2010 
wordt die gehouden op woensdag 27 
januarie in Wijkcentrum De Klokkento-
ren, Slotemaker de Bruïneweg 272. Het 
begint om 19.30u en duurt tot 23.00u.
De receptie is bedoeld voor bewoners van 
het stadsdeel Nijmegen-Midden: Wil-
lemskwartier, Landbouwbuurt, Munten-
buurt, Kolpingbuurt, Heyendaal, Haze-
kamp en St. Anna.
Het is de bedoeling dat in de eerste maan-
den van 2010 er een Stedelijk Bewoners 
Platform van start gaat, een informatie 
en overlegclub van vertegenwoordigers 
van alle negen stadsdelen. Per stadsdeel 
kunnen drie vertegenwoordigers bij dit 
officiële overleg aanwezig zijn. Op de 
nieuwjaarsreceptie zal over dit Stedelijk 
Bewoners Platform het een en ander ver-
teld worden.

Nieuwjaar bij  
Opweg

Begin december zijn de woningen in de Ruusbroecstraat 68-72 opgeknapt. Op nr 70 
was er brand, waarbij een hondje is dood gegaan.. Marleen en de kinderen van de 
Huiskamer hebben met Portaal (Jan Gerrits) de trieste resten van de woning én die 
van beide buren mooi opgeknapt.
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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

10

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
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