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Met ingang van 18 oktober komen 
er veranderingen in de routes van 
de buslijnen 7, 8, en 24, de lijnen 
die normaal over de Willemsweg, 
de Da Costastraat en de Dr Schaep-
manstraat rijden. Ze worden omge-
leid vanwege de herinrichting van 
deze straten in verband met het Voor-
zieningenhart. (zie kader)

Bus maanden niet over Willemsweg

gen en wanneer dat nodig blijkt, wor-
den ook kabels en leidingen in trot-
toirs vervangen. Waar gewerkt wordt 
is geen autoverkeer meer mogelijk en 
dus ook geen stadsbussen.

Woningen zullen wel altijd per fiets of 
per voet bereikbaar zijn, en hopelijk 
ook per rollator of per rolstoel. Maar 
waar gewerkt wordt, zal parkeren las-
tig worden, ook al omdat er door de 

Dat gebouw op de hoek van Thijm-
straat en Willemsweg, is inmiddels 
wind- en waterdicht en naar verwach-
ting zal het pand eind februari-begin 
maart in gebruik genomen worden. 
Voor de gemeente was deze bouw aan-
leiding om ook de openbare ruimte, 
de straten eromheen dus, eens flink 
onder handen te nemen en deels ook 
opnieuw in te richten.

Waar nu tegenover de huidige wijk-
post nog plantsoentjes liggen, o.a. 
eentje met een HUP (Honden Uitlaat 
Plaats), daar krijgt de Willemsweg een 
scherpe S-bocht, zodat er een pleintje 
ontstaat. Ook komen er extra par-
keerplaatsen. De HUP komt verderop 
in de Da Costastraat terug. Voor het 
overige worden de bestrating en het 
asfalt vervangen, worden een aantal 
bomen en plantsoenen verwijderd 
maar komen daar weer nieuwe voor in 
de plaats, wordt de verlichting vervan-

ongeveer 50 mensen die in het Voor-
zieningenhart momenteel aan het 
werk zijn ook parkeerruimte in beslag 
genomen wordt. Dat gaat dus tot on-
geveer eind februari duren.

Half oktober starten de werkzaamhe-
den in de Da Costastraat, een week 
later gaat het deel van de Willems-
weg vanaf de Groenestraat tot aan de 

Vervolg op pagina 2

De kruising Willemsweg-Thijmstraat, die helemaal op de schop gaat naar aanleiding 
van de bouw van het voorzieningenhart.
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huidige wijkpost voor de bijl. Vanaf 
half december ongeveer zijn de Tes-
selschadestraat en de Mearlantstraat 
aan de beurt en misschien wordt nog 
voor kerstmis begonnen met het lange 
stuk van de Willemsweg tot aan de 
Jan Luykenstraat. Maar misschien ook 
niet. Dat is mede afhankelijk van het 
weer. Dat worden dan zanderige of 
modderige kerstdagen en jaarwisseling 
of misschien wel een prachtig sneeuw-
landschapje.

Vanaf half januari zijn de Thijmstraat 
en de directe omgeving van het nieuwe 
VZH aan de beurt, waar net als op het 
nieuwe pleintje een nieuwe bestrating 
wordt aangelegd. Het nieuwe asfalt op 
de Willemsweg en de Da Costastraat 
komt als voorlaatste aan de beurt. En 
dan is het al bijna maart. Het geheel 
wordt afgesloten met het planten van 
nieuwe bomen en het aanleggen van 
nieuwe plantsoenen. Dan is het maart 
en kunnen deze werkzaamheden van-
uit het nieuwe VZH bekeken gaan 
worden.

Wie een idee wil krijgen hoe alles er 
uiteindelijk uit komt te zien, kan kij-
ken op www.willemskwartiernijme-
gen.nl/VZH 
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Wijzigingen in de routes van bus-
lijnen 7, 8 en 24, staduitwaarts en 
stadinwaarts.
Staduitwaarts is vanaf het centraal 
station, dus de westkant van de Wil-
lemsweg.
Stadinwaarts is naar het station toe, 
dus de oostkant.

Met ingang van 18 oktober
Lijn 7: staduitwaarts wordt de bus 
omgeleid via de Spoorkuil, St Anna-
straat en Groenestraat. Stadinwaarts 
rijdt deze bus de normale route over 
de Willemsweg.
Lijn 8 en lijn 24: staduitwaarts wor-
den beide bussen omgeleid via de 
Graafseweg, de Groenestraat naar de 
Muntweg. Stadinwaarts rijden ook 
deze bussen normaal over de Wil-
lemsweg.

Met ingang van 8 november:
Alle drie de lijnen, 7, 8 en 24, wor-
den omgeleid in beide richtingen.
Lijn 7: vanaf het station via Spoor-
kuil, St Annastraat en Groenestraat, 
naar het station toe: Groenstraat, St 
Annastraat, Spoorkuil.
Lijn 8 en lijn 24: vanaf het station via 
Graafseweg, Groenstraat, Muntweg, 
en naar het station toe via Muntweg, 
Groenestraat en Graafseweg.
Mogelijk komen er een paar tijde-
lijke bushaltes. Dat was nu nog niet 
bekend, maar is over enkele weken 
te vinden op de home-pagina van 
www.breng.nl onder het kopje ‘Om-
leidingen’.

Bussen anders
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Er worden mooie woningen ge-
bouwd aan de Ploegstraat. Ook voor 
de kleine beurs?

Frij’hof: dure appartementen in een park
appartementen gebouwd. Woningcorpo-
ratie Portaal is verder eigenaar van nog 
eens 114 huurappartementen en hiervan 
wordt een beperkt aantal verdeeld via de 
Entree, de krant voor beschikbaar ko-
mende huurwoningen voor een groot 
aantal woningzoekenden in Nijmegen.
In oktober komen deze appartementen 
in de Entree. De huurprijs bedraagt  
€ 621,- per maand met nog eens € 25,- 
aan servicekosten. Deze huurprijs is na-
tuurlijk allang niet uitzonderlijk meer, 
maar zijn er dan nog appartementen 
voor mensen met een laag inkomen?? 
Daarvoor zou de huurprijs immers niet 
ver boven de € 500,- per maand mogen 
liggen. Dat is de zogeheten eerste aftop-
pingsgrens in verband met de huurtoe-
slag. Maar, zo blijkt, ook bij een hogere 
huur  krijg je wel degelijk huurtoeslag, 
wanneer je daarvoor in aanmerking 
komt gezien je inkomen. 
Alleenstaanden met een netto jaarinko-
men van nog geen €13.000,- zouden 
dus ergens tussen de 
€ 200,- en € 300,- per maand huurtoe-
slag ontvangen. Daarmee wordt de ge-
vraagde huurprijs ook voor een kleine 
portemonnee nog betaalbaar.
Maar er lijkt een addertje onder het 
zo groene gras van het centrale park 
te schuilen. Op de genoemde website 
wordt melding gemaakt van de meet-
tijd, ofwel de woonduur van een kandi-
daat. Maar in een brief die gestuurd is 
naar bewoners van de Landbouwbuurt 
die wel interesse hebben  in een derge-
lijk appartement, stond een nieuw cri-
terium: een minimum-maandinkomen.
Uitsluitend mensen met minimaal  
€ 2.000,- bruto inkomen per maand 
zouden in aanmerking komen! Maar is  

Het is niet helemaal duidelijk bij wel-
ke wijk de Ploegstraat hoort. De naam 
van deze straat duidt erop dat die bij de 
Landbouwbuurt hoort, maar vanwege 
de ligging, aan de andere kant van de 
Muntweg, schijnt de straat toch bij de 
Muntenbuurt te horen. 
Voor de toekomstige bewoners van de 
nieuwe woningen die momenteel in 
aanbouw zijn aan de Ploegstraat maakt 
dat misschien niet uit. Zij komen te wo-
nen in een eigen park. Dat valt tenmin-
ste te lezen op de website www.frijhof.
nl. En ‘Frij’hof ’ is de naam van deze 
locatie waar zowel koopwoningen als 
huurappartementen komen.
“De sfeer in Frij’hof wordt bepaald door 
fraaie magnolia’s, prunussen en planten-
bakken met wisteria’s in een glooiend 
graslandschap. Er zijn speelse niveau-
verschillen, geaccentueerd door stenen 
muurtjes en wandelpaden. Deze door-
kruisen het leefgebied waar de overgang 
van woonkamer, tuin of terras naar het 
groene binnengebied bijna als vanzelf 
gaat.”
Zo is te lezen op deze website. Het is 
kortom “een plan voor mensen met een 
groen hart”.
Maar het is ook een plan voor mensen 
met een wat dikkere portemonnee, of in 
elk geval geen plan voor mensen met een 
dunne portemonnee.
Er komen 38 eengezinswoningen rond-
om een centraal park. Dat worden koop-
woningen, verschillend in oppervlak, dus 
ook in prijs. Daarnaast worden 20 koop-

€ 2.000,- bruto een minimum inkomen 
te noemen? Dat is ongeveer € 1.300,- 
netto per maand. Heel veel, met name 
de alleenstaande  bewoners leken hier-
mee uitgesloten te zijn, terwijl ze er zich 
wel een hele tijd geleden al voor had-
den aangemeld. Die hébben geen 1300 
euro in de maand, maar niet meer dan  
€ 1.100,- netto.
En verrassend is daarbij het feit dat weer 
wel mensen met een even laag inkomen 
uit het Willemskwartier voor deze zelfde 
appartementen in aanmerking komen, 
zelfs voor een paar tientjes lagere huur!
Dat betreft bewoners van de sloopwo-
ningen in de Jan Luykenstraat  die net 
als alle bewoners van sloopwoningen, 
recht op een terugkeergarantie en stad-
surgentie hebben. Je zou verwachten 
dat die terugkeergarantie voor het Wil-
lemskwartier geldt. Deze bewoners heb-
ben echter een brief van Portaal ontvan-
gen waarin hun een woning in Frij’hof 
wordt aangeboden als ‘verzilvering’ van 
deze garantie. Zo leek het alsof hier ver-
schillende woningzoekenden met een 
kleine beurs op een verschillende manier 
behandeld werden.
Gelukkig heeft navraag geleerd dat dit 
toch niet het geval is. Voor bewoners 
van de Jan Luykenstraat gaat het niet 
om een ‘verzilvering’ van de terugkeer-
garantie, maar van hun stadsurgentie. 
En dat spreekt vanzelf. En de bedoelde 
brief over het minimum-inkomen van 
€ 2.000,- bruto per maand blijkt inge-
trokken. Dat was een vergissing. Ook 
alleenstaande bewoners van de Land-
bouwbuurt met een maand-inkomen 
van € 1.100,- netto per maand kunnen 
‘solliciteren’ en ook voor hen geldt uit-
sluitend de woonduur.

Op 19 september werd in het Willems-
kwartier een “toeristische route” gelo-
pen langs verschillende schuilkelders, 
waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bewoners van het Willemskwartier hun 
heil zochten tijdens gealieerde bombar-
dementen. Ook de atoomschuilkelder 
bovenaan de Willemsweg was in de 
route opgenomen.
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De zomer en erna
De zomervakantie begon al vroeg dit jaar. Het zo-
merweer liet ons duidelijk in de steek, met name in 
augustus. Desondanks was er weer heel veel te doen 
in het Willemskwartier, te veel om op te noemen 
bijna. In de tweede helft van augustus waren er de 
jaarlijkse activiteiten in Speeltuin ‘t Genestetje en in 
Speeltuin Beetsplein. Daar hebben we dit keer geen 
foto van. Ook niet van de BBQ die de bewonersver-
eniging van het nieuwe appartementencomplex aan 
de De Genestetlaan hebben gehouden op 5 septem-
ber en het straatfeest in de nieuwe Brederostraat-
Zuid twee weken later.

Maar we hebben wel een foto van het Suikerfeest (of 
Iftar) dat op 7 september in de Bilderdijkstraat werd 
gehouden, de rommelmarkt op het Beetsplein op 
12 september, de Schuilkelderroute door heel het 
Willemskwartier op 19 september, de reünie van 
oud-bewoners in De Vrijbuiter op 25 september en 
tenslotte de Potgieterboulevard van 26 september. 
We blijven bezig. We blijven gewoon doorgaan.
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Ze is geboren in de Achterhoek maar grotendeels opgegroeid in de Noord-Oostpolder. Ook heeft ze ooit maanden door Afrika gereisd. 
Sinds 1 juni is zij de nieuwe wijkmanager voor Nijmegen-Midden en voor Nijmegen-Noord (de Waalsprong). Op de eerste vraag (wat 
doet een wijkmanager eigenlijk?) geeft Marian Hooijman met een paar kernwoorden antwoord: leefbaarheid, veiligheid, verbindings-
officier. Voor een nadere toelichting van wat zij daar nu eigenlijk mee bedoelt, heeft ze natuurlijk wat meer woorden nodig.

Nieuwe wijkmanager Marian Hooijman:

resultaten van interviews met bewoners 
en een uitgebreide enquete. Bewoners 
geven op deze manier aan wat ze van 
hun wijk vinden en wat er nog zou moe-
ten gebeuren. “In een wijk is het immers 
nooit klaar.”

Moet u binnen de gemeente dan opkomen 
voor uw wijken? De gemeente heeft voor 
wijken toch een bepaald beleid?

‘Opkomen’ is het goede woord niet, 
vindt mevrouw Hooijman. Het is ook 
niet zo dat ze bepaalde wijken voor-
trekt boven andere wijken. Maar wan-
neer bewoners van bij voorbeeld de 
Hazenkamp aangeven dat ze de eigen 
wijk goed leefbaar vinden en die van de 
Muntenbuurt bij voorbeeld niet, dan zal 
ze meer tijd aan de Muntenbuurt be-
steden. Maar dat wil niet zeggen dat ze 
in de Hazenkamp helemaal niets doet. 
En bij uitvoering van de Wijkenvisies 
gaat de wijkmanager niet uit van dikke 
boekwerken en structuurnota’s. Die hel-
pen wel om te focussen, zoals mevrouw 
Hooijman bij herhaling stelt. Om de 
functie van doorgeefluik een beetje te 
beperken omdat het onmogelijk is om 
echt alles te weten.

Zij is er op de eerste plaats om de leef-
baarheid en de veiligheid van de wijken 
waar zij verantwoordelijk voor is te be-
vorderen. Dat zijn geen grootse, vage be-
grippen. Nee,  heel concreet. Bewoners 
moeten zich veilig voelen in hun wijk en 
vinden dat hun wijk een leefbare wijk 
is. Tegelijk zijn deze woorden wel heel 
breed. Veilig & Leefbaar heeft met heel 
veel te maken: overlast, een goede wo-
ning, hondenpoep, los liggende tegels, 
parkeren, groenvoorziening, speelmoge-
lijkheden, verkeersveilige straten, noem 
maar op.

Maar, benadrukt mevrouw Hooijman, 
ze houdt er geen lijstje van bij. Zo werkt 
het niet. Ze is er om te verbinden, om 
mensen met elkaar in verbinding te 
brengen. Ze vangt signalen op van wijk-
bewoners en sluist die door naar de ge-
meente. Als een doorgeefluik, als het 
ware. Maar behalve doorgeefluik is de 
wijkmanager ook de smeerolie tussen de 
verschillende afdelingen van de gemeen-
te die allemaal een taak hebben binnen 
een wijk. Ze heeft dus direct contact 
met bewoners en met collega’s van aller-
lei afdelingen.

U bent nu een maand of vier als wijkma-
nager aan het werk. Bevalt het?

Mevrouw Hooijman heeft twee grote 
stadsdelen onder haar ‘beheer’ en dat 
betekent dat er altijd veel te doen is. 
Het is toch nog wat drukker dan ze te 
voren had verwacht, maar in de tijd dat 
zij met haar werk begon, is binnen de 
gemeente een keer goed naar het taken-
pakket van wijkmanagers gekeken. “We 
kunnen niet alles weten,” licht zij toe, 
maar belangrijker nog: “We moeten niet 
alles willen weten. Dat gaat niet.“
Daarom worden er prioriteiten vast-
gesteld aan de hand van de zogeheten 
leefbaarheidsmonitor die elke twee jaar 
voor elk stadsdeel wordt gemaakt. Zo’n 
monitor bestaat uit getalletjes en statis-
tieken (aantal bewoners, aantal parkeer-
plaatsen, aantal inbraken, plekken van 
overlast bij voorbeeld), maar ook uit de 

In haar vorige werk, bij een grote wo-
ningcorporatie in Apeldoorn, had ze 
vooral te maken met de fysieke her-
structurering, sloop en nieuwbouw zeg 
maar. Nu ligt de nadruk veel meer op 
het verbinden en op sociale aspecten 
van bij voorbeeld sloop en nieuwbouw. 
Daarom heeft ze ook op deze baan ge-
solliciteerd.

Zijn alle wijken hetzelfde voor u?

In de vier maanden dat ze nu aan het 
werk is, heeft de nieuwe wijkmanager 
voornamelijk verschillen gezien. In sfeer, 
in manier van optreden en van omgang. 
Wijken bepalen ook grotendeels hun 
eigen agenda. Hebben elk een eigen 
DNA. Ze vergelijkt het met haar erva-
ringen in Afrika. Daar zitten bewoners 
van een dorp vaak rondom een boom. 
Niets te doen? Rondhangen? Nee, dat 
is de manier waarop bewoners van dat 
dorp elkaar ontmoeten, hun eigen cul-
tuur, hun eigen sociale verbanden.

We hebben gehoord dat u op Gesellie-
avond van de basisschool flink heeft staan 
swingen.

Mevrouw Hooijman wordt nu een klein 
beetje verlegen. Ze vindt zichzelf niet 
echt een gezelligheidsmens, maar waar-
deert het wanneer ze wordt uitgenodigd. 
Dan voegt ze graag in, om zo te zeggen. 
Invoegen in de kring rondom de grote  
boom midden in de wijk, zou je ook 
kunnen zeggen. Alleen: waar staat die 
boom eigenlijk? Over de veranderingen 
die komen in de subsidiëring van wijk-
activiteiten kon ze echter nog niets ver-
tellen. Dat is nog even afwachten tot na 
de gemeentelijke evaluatie.
Volgens de informatie waar OpWeg 
over beschikt zal deze evaluatie mogelijk 
pas in maart volgend jaar plaatsvinden..

Marianne Hooijman
…graag uitgenodigd…

“In een wijk is het nooit klaar”
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Camping in de Landbouwbuurt

Jazeker, eind vorige maand was de 
Landbouwbuurt een camping rijker.  
Die camping heette “camping ZiGaf-
Rie” en werd georganiseerd op 25 sep-
tember door een aantal enthousiaste 
buurtbewoners. Een straatfeestje dus 
op de Gaffelstraat, Riekstraat en een 
stukje Zichtstraat. 

Het doel van dit jaarlijks terugkerend 
evenement is de ontmoeting door mid-
del van een gesprek of samen iets leuks 
doen met mensen die bij elkaar in de 
buurt wonen, maar elkaar eigenlijk niet 
kennen. Door de afgelopen straatfees-
ten zijn er al goede onderlinge contac-
ten ontstaan.
 
Er waren allerlei campingactiviteiten, 
zoals een bingo, waarvan de opbrengst, 
€90,  ten goede kwam aan Unicef en 
een workshop streetdance. Verder een 
speelgoeduitleen voor alle kinderen uit 
de straten. Hier werd goed gebruik van 
gemaakt: kinderen speelden stoepbal 
en krijtten met stoepkrijt. 
 
Er kwamen veel buurtbewoners opda-
gen, ondanks de buitjes die gelukkig 
snel overwaaiden.
Bijna iedereen nam iets om te eten 
mee. Dat kwam allemaal op de buffet-

tafel waar iedereen kon meeëten. De 
organisatie kijkt met veel plezier terug 

naar het gezellige feest en ziet al uit 
naar volgend jaar.

Drie websites online

Ideeën en suggesties van bewoners voor 
de websites zijn welkom en kunnen via 
het contactformulier geplaatst worden. 
Voor elke van de drie genoemde sites is 
er een beheerder. Voor de Kolpingbuurt 
is dat Willy van Breenk, voor de Land-
bouwbuurt André Doets en voor de 
Muntenuurt Jan Mulder. De genoemde 
websites zijn een initiatief van Stichting 
OpWeg. 

Samen met deze uitgave van de OpWeg-
krant wordt een folder verspreid. Daarin 
staat een  tekstfout: in de opsomming 
van de namen van de sites moet de laat-
ste naam  www.demuntenbuurt.nl  zijn 
i.p.v. www.delandbouwbuurt.nl.

De websites hebben onder andere als 
doel de bewoners te informeren over het 
wel en wee in de buurt en over ontwikke-
lingen, invloeden en beleid van buitenaf 
dat van invloed kan zijn op de bewoners.

Het idee is dat via de websites de bewo-
ners met elkaar communiceren. Er komt 
onder andere een prikbord zoals men dat 
ook kent van de supermarkt en markt-
polaats.nl en een forum over de geschie-
denis van de buurten. Op de websites is 
ook te zien welke leuke initiatieven er in 
de buurt zijn. Zoals voetbalmiddagen en 
straatfeesten. Hobbies van mensen uit de 
buurten zullen een plekje op de sites krij-
gen. Kortom, digitale ontmoetingsplek-
ken voor en door bewoners. 

Per 5 oktober zijn de 3 websites voor de kolpingbuurt, de muntenbuurt en 
de landbouwbuurt online gegaan. De internet-adressen zijn: dekolping-
buurt.nl, demuntenbuurt.nl en delandbouwbuurt.nl. In een later stadium 
volgt de afronding van de vernieuwde website voor het willemskwartier.
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Tegenwoordig is het de gewoonste zaak van de wereld dat diezelfde wereld op radio en televisie via kabels bij de 
mensen thuiskomt. En iedereen denkt dat dat inderdaad een zaak van ‘tegenwoordig’ is. Mis. In het Willemskwartier 
kwam een dergelijke kabel er al in 1928, op initiatief van de Willemskwartierders zelf. Dat blijkt uit de onderstaande 
brief die door ex-Willemskwartier Henny Fransen werd opgediept uit het voormalige archief van de Woningstichting 
Portaal.

Kabelradio in Willemskwartier anno 1928

streefd. De overheid wilde ondernemers 
die er slechts op uit waren snel geld te 
verdienen zoveel mogelijk weren en pro-
beerde zo onmaatschappelijk winstbejag 
te voorkomen. De Katholieke Radio 
Omroep waarschuwde de Nijmeegs bur-
gemeester van Schaeck Mathon dat er 
in de Zaanstreek een radiodistributeur 
met 24.000 abonnees waaronder 8.000 
katholieken actief was, waarvan echter 
niemand de katholieke zender ontving, 
omdat de exploitant een socialist was. 

In november 1926 werd door radiohan-
delaar C. Dekker aan de Willemsweg 98 
een nieuwe winkel geopend. Enkele we-
ken later richtte deze bevlogen winkelier 
samen met zijn compagnon C.F. Hen-
driks de Nijmeegse Radio Centrale op. 
Op 5 januari 1927 schreven zij een brief 
aan het bestuur van Woningvereniging 
Nijmegen met het verzoek om een ka-
belnetwerk in het Willemskwartier aan 
te mogen leggen. 

Rond 1925 bleek dat de uitvinding van 
de radio grote maatschappelijke gevol-
gen zou hebben, want  zenders als Hil-
versum, Kopenhagen, Parijs en Brussel 
brachten door middel van een dergelijk 
apparaat de wereld bij iedereen thuis. 
Omdat het grote publiek te weinig geld 
had om een eigen radiotoestel met ont-
vangstinstallatie aan te schaffen werd 
een oplossing  gevonden door een radio-
centrale met één centrale ontvanger op 
te richten, die via een kabel met aftak-
kingen naar elke afzonderlijke woning 
liep en daar met een luidspreker verbon-
den was.

Ook in Nijmegen sloeg deze voorde-
lige manier van radio-ontvangst aan en 
in 1927 vroegen tientallen bedrijven 
bij de gemeente om toestemming voor 
het aanleggen van een kabelnetwerk. 
Den Haag hield echter een vinger aan 
de pols en bepaalde dat er per gemeente 
naar één radiocentrale moest worden ge-

“De directie der dezer dagen opgerichte 
Nijmeegse Radio Centrale heeft de eer 
beleefd Uw aandacht te vragen aangaan-
de het verkrijgen van toestemming voor 
‘t aanbrengen der leidingen aan de wo-
ningen onder Uw beheer zijnde, in het 
z.g. Willemskwartier. (leidingen worden 
op dezelfde wijze aangebracht zoals tele-
foonleidingen worden bevestigd)
De Nijmeegse Radio Centrale heeft ‘t 
plan opgevat, om genoemde woning-
wijk te voorzien van abonnementsradio, 
waartoe de abonnees maandelijks een 
zeer billijke contributie betalen.
Meerdere plaatsen in ons land zijn reeds 
voorzien van dergelijke installaties, wel-
ke schitterende resultaten hebben; met 
als voordeel één centrale welke ’t opge-
nomen nieuws , muziek etc. telefonisch 
doorzendt aan de abonnees. Het cen-
traal toestel kan geplaatst worden in een 
kamer van een reeds bestaand huis in 
het centrum van het Willemskwartier.
Eventueele beschadigingen, die door 
het aanbrengen der telefoonleidingen 
zouden kunnen ontstaan, zullen on-
zerzijds door deskundige persoonen in 
orde worden gebracht, onder toezicht 
van een bouwkundige. Mondelinge 
toelichtingen worden gaarne verstrekt, 
als ook ’t plan van uitvoering. Hopende 
dat U hierover  goedgunstig zoudt wil-
len beschikken, verblijven wij inmid-
dels,

Hoogachtend, De Nijmeegse Radio Cen-
trale”

In mei 1928 werd de genoemde radio-
centrale door de gemeente Nijmegen 
toestemming verleend tot het aanbren-
gen van een kabelnetwerk voor radio-
ontvangst, onder voorwaarden dat zij 
tenminste twee Nederlandse program-
ma’s tegelijk moesten uitzenden, geen   
buitenlandse zenders mochten doorge-
ven en géén eigen mededelingen via de 
microfoon mochten omroepen. Straten 
en pleinen moesten door een onder-
gronds netwerk verbonden worden, ter-
wijl de bovengrondse kabels achter de 
woningen onder de dakgoten moesten 
worden aangebracht. 

Ongelooflijk maar waar: hier en daar zijn in het Willemskwartier nog steeds 
restanten te zien van de radiodistributie anno 1928, zoals dit verdelerkastje, te zien 
vanuit de achterom aan de Maerlantstraat. De stukken kabel dateren waarschijnlijk 
nog uit de jaren-vijftig toen er in heel Nijmegen één distributienetwerk werd gelegd.
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Nieuw in uw buurt!
-Samen met uw fysiotherapeute naar een gezonder en 
pijnvrij leven.
-Wij helpen u met alle lichamelijke klachten.
-Zorgverzekeraars vergoeden al onze behandelingen.

Elke dag geopend tot 18:30u
Zaterdag tot 12 :00u

Bel voor een afspraak:
Tel: 024-3000038
Of kom langs: 
Beetsplein 43
6531 BE Nijmegen
U kunt ook via onze site een afspraak maken.
www.fysiotherapiechristiane.nl
Email: Christianedekker@gmail.com

Mevrouw Kokke
dik tevreden met
service Portaal
“Je mag mijn naam rustig noemen,” zegt mevrouw Kokke, 
boven de tachtig jaar oud en bewoonster van een apparte-
ment op de bovenste etage van De Zevenster aan de Tol-
lensstraat/Jacob van Lennepplaats in het Willemskwartier. In 
dit vier etages tellende complex wonen voornamelijk oudere 
mensen, van wie een behoorlijk aantal slecht ter been zijn. 
Dus is er ook een lift.

Maar voor een paar dagen was de lift buiten gebruik. Hij 
moest wegens ouderdom vervangen worden. En nu waren 
veel van de appartementen leeg, tijdelijk onbewoond. Por-
taal heeft de bewoners de gelegenheid gegeven om een paar 
dagen naar een vakantiehuisje in Groesbeek te gaan. Tot er 
weer een lift is, zodat de bewoners niet noodgedwongen bin-
nen moeten blijven.
Ze vond het een mooi aanbod van Portaal, maar voor me-
vrouw Kokke hoefde het niet. “Ik ga hier alleen weg tussen 
vier planken,” zei ze. En haar benen doen het nog goed ge-
noeg om vier trappen omhoog te kunnen lopen.

Een kapotte spoelbak van een toilet repareren kan mevrouw 
Kokke echter niet meer. Op een avond laat, om half twaalf, 
bleek die kapot en bleef het water maar doorstromen. Portaal 
heeft een telefoonnummer voor noodgevallen en ondanks 
het late uur, belde mevrouw Kokke. Kan u het zelf? werd 
haar gevraagd. Nee. Dat kon ze dus niet. Dan sturen we ie-
mand langs. En inderdaad om middernacht verscheen een 
monteur van het Waterleidingsbedrijf Vitens om de spoelbak 
te repareren. Dat mocht rustig in de krant, vond mevrouw 
Kokke.


