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Gaan er wijkvoorzieningen wegvallen?

ningen, zoals scholen, wijkcentra, 
sportverenigingen en kindercentra ga-
ten zullen vallen in de organisatie. 
De alternatieven voor deze rigoreuze 
maatregel die tijdens de politieke 
avond van 3 november door niet min-
der dan 90 insprekers naar voren zijn 
gebracht, zijn niet overgenomen. 

Wat gaat er gebeuren?
Per 1 januari a.s. volgt ontslag voor al 
diegenen die nu in een tijdelijk con-
tract een paricipatiebaan hebben. Per 

Op 9 en op 10 november is de hal van 
het gemeentehuis er nog stilzwijgend 
voor bezet door 100 tot 150 mensen 
met een gesubsidieerde baan, maar het 
heeft geen indruk mogen maken. Ook 
de eerdere staking en demonstratie  
hielpen  niet.
Op 10 november besliste de Nijmeeg-
se gemeenteraad in meerderheid (de 
college-partijen Groen Links, PvdA en 
D’66, maar ook de VVD en de Nij-
meegse Stadspartij) positief over het 
voorstel van het College van B&W om 
het aantal ID-, WIW- en participatie-
banen met driekwart te verminderen 
van 850 tot ongeveer 200.   Deze men-
sen zijn nu nog in dienst van Stich-
ting Wijkwerk of Stichting Uitzicht 
en worden op allerlei voornamelijk 
maatschappelijk belangrijke plekken 
als medewerker gedetacheerd.
De meerderheid van de raad stemt er 
daarmee mee in dat  een jaarlijks te-
rugkerend tekort van 
9 miljoen op het budget van deze ge-
subsidieerde banen inderdaad onaan-
vaardbaar is. Dat klinkt misschien 
logisch. Daarnaast slorpt het huidige 
aantal van 850 ID-ers bijna het vol-
ledige beschikbare budget voor reinte-
gratie op, zodat er voor 3000 werkelo-
zen geen reintegratie-traject mogelijk 
is. Zo stelt wethouder Tankir.  Maar 
het wordt tegelijk onvermijdelijk  dat 
er bij allerlei instellingen en voorzie-

1 januari 2012 zal al een kwart van de 
overigen verdwenen moeten zijn en 
eind 2012 zullen de aantallen tot 200 
gereduceerd zijn. 
De wethouder, de heer Tankir, bena-
drukte dat in juni 2011 met elk van 
de 850 huidige betrokkenen en met 
de instellingen waar zij werkzaam zijn, 
een gesprek zal hebben plaatsgevon-
den. Maar wat er daarna met elk van 
hen precies gaat gebeuren, is nu nog 
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OKC Mengelmoes in vrolijker tijden: de opening van de tijdelijke vestiging aan de 
Vossenlaan.
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onduidelijk. Goed, 200 banen zullen 
behouden blijven, maar de wat ge-
beurt er met de rest?
Op een informatieavond van Stichting 
Wijkwerk op 21 oktober is gezegd dat 
ontslagen ID-ers met behoud van een 
bijstandsuitkering op dezelfde plek-
ken kunnen blijven werken. De grote 
vraag is natuurlijk of deze mensen dat 
ook werkelijk gaan doen. Wie blijft 
hetzelfde werk doen voor zoveel min-
der geld? Of kunnen ze hiertoe wor-
den verplicht?

Wat zijn de gevolgen?
Over wat voor elk van de organisaties 
de gevolgen precies zullen zijn, is op 
dit moment geen zinnig woord te zeg-
gen. In De Volkskrant  van 10 novem-
ber j.l. laat de wethouder weten dat hij 
ervan uitgaat dat zijn collega-wethou-
ders de buidel zullen trekken en elk op 
hun eigen terrein ID-ers in een regu-
liere baan gaan aanstellen. Maar in het 
door de gemeenteraad aangenomen 
college-voorstel staat hierover niets 
concreets vermeld. 
Dan zou er op die terreinen hetzelfde 
moeten gebeuren als eerder  in De In-
loop en de Klokkentoren is gebeurd: 
daar zijn voormalige ID-ers inmid-
dels wel doorgestroomd.  Maar in De 
Vrijbuiter niet.  Bij de Hobbywerk-

plaatsen in De Haard zijn geen ID-ers 
werkzaam (daar is iets anders aan de 
hand), maar wel bij OKC Mengel-
moes en Digitaal Trapveld De Muus. 
Beide staan op de lijst om over te gaan 
naar het nieuwe Voorzieningenhart. 
Ook Digitaal Trapveld K73 heeft een 
ID-er aan het werk, evenals de Wijk-
post aan de Willemsweg, Sportrijk 
Willemskwartier en de Natuurtuin 
De Goffert. En vergeet Basisschool 
Groot-Nijeveld niet met de naschoolse 

Tandem-voorziening De Huiskamer. 
Aan de Willemsweg is verder Stichting 
Bona Baana gevestigd, een organisatie 
die actief is voor Afrika, met een ID-
medewerker. 
Al deze instellingen lopen dus het 
risico dat er medewerkers ontslagen 
worden. Een tweede grote vraag is 
daarom: hoe gaan deze gaten gedicht 
worden? Dat blijft vooralsnog het 
grootste vraagteken.

Vervolg van pagina 1

Het nieuwe Cruijffcourt aan de Genestedlaan is bijna klaar. Op 24 november vindt 
de officiële opening plaats.
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Onzekere toekomst
voor ‘erfenis’  Opweg

Maar voor alle vier lijkt de toekomst 
onzeker.
Voor de Hobbywerkplaatsen is een 
collegevoorstel in voorbereiding (zie: 
elders in dit wijkblad). De toekomst 
van De Muus ziet er het beste uit 
want die krijgt op een of andere ma-
nier een plaats in het nieuwe Voor-
zieningenhart ‘t Hert. Ook  Ouder-
Kind Centrum Mengelmoes verhuist 
begin volgend jaar naar ‘t Hert, maar 
samen met Sportrijk Willemskwar-
tier dreigt dit centrum  het grootste 
‘slachtoffer’ te worden van de ID- en 

In 2001 is  Opweg officieel een stich-
ting geworden. Voor die tijd al was 
de groep toenmalige bestuursleden 
actief. Mede als gevolg van de in-
spanning van deze bestuursleden, 
samen met andere actieve bewoners 
van het Willemskwartier, zijn in die 
tijd OKC Mengelmoes, Digitaal 
Trapveld De Muus, Stichting Sport-
rijk Willemskwartier en de beide 
Hobbywerkplaatsen tot stand geko-
men. Alle vier functioneren deze or-
ganisaties inmiddels allang zelfstan-
dig zonder bemoeienis van Opweg. 

WIW-besluiten van de gemeente. 
Beide organisaties hebben voorna-
melijk ID-ers aan het werk. 

Door de aanleg van het Cruyff-court 
aan de Genestetlaan en de afbraak 
van de sportzaal aan de Tollensstraat 
heeft Sportrijk bijna al haar activi-
teiten voor een tijd al moeten stil 
leggen. Onduidelijk is nog wat daar 
na de ingebruikname van het Cruyff-
court eind november en de opening 
van het VZH eind februari/begin 
maart 2011 nog van terugkomt. 

Na aanhoudende klachten kwam de 
gemeente met een mogelijke oplossing, 
namelijk het plaatsen van een hele rij 
van deze bollen om dat deel van de Kol-
pingstraat helemaal voor autoverkeer af 
te sluiten. De twee ronde metalen hek-
ken die dat stuk van de Kolpingstraat 
ongeveer in het midden doorsnijden, 
zouden dan verwijderd moeten worden 
om de straat toegankelijk te houden.  
Je kunt er namelijk alleen slalommend 
doorheen, fietsers en bromfietsers 
moeten het heel rustig aan doen. Maar 
toen de gemeente hiervoor eind april 
de bewoners bijeenriep, bleek dat de 
meeste bewoners er niets voor voelden 
om de hekken weg te halen. Bromfietsen 
zouden dan weer gemakkelijk de hele 
straat door kunnen racen. Eén pro-
bleem misschien opgelost, in  ruil voor 
het creëren van een nieuw probleem.
In juli werden de bewoners opnieuw 
geraadpleegd. Toen was er het plan om 
de bollen rondom en op parkeerplek-
ken te plaatsen, de hekken konden dan 
blijven staan. Niet iedereen was er blij 
mee, maar de meeste omwonenden wel. 
Cafetaria-bezoekers moeten nu iets ver-
der lopen en de hekken zijn blijven staan.

Ze zijn op meer plaatsen te zien: halve 
betonnen bollen die meestal tussen 
de stoeptegels omhoog steken. Ze zijn 
lastig voor automobilisten, wanneer die 
ze over het hoofd zien, want voordat je 
het weet, loopt de carrosserie er aan de 
onderkant op vast. Zie dan je auto daar 
maar weer vanaf te krijgen. Voor de 
Albert Hein aan de Groenestraat heb-
ben we het ooit zien gebeuren. Daar is 
de halve bol weggehaald. Maar ook aan 
het begin van de Willemsweg stonden 

twee jonge mannen onlangs met hun 
handen in het haar. Lastig dus. En dat is 
precies de bedoeling ervan: verhinderen 
dat er op die plaats auto’s stilstaan of 
geparkeerd worden.
Sinds augustus liggen er van deze  
bollen in de Kolping, vlakbij de enige 
uitspanning die de buurt rijk is, het 
cafetaria. Zestig stuks in totaal. Ken-
nelijk was er sprake van overlast op 
die plaats, vooral geluidsoverlast van 
stilstaande auto’s.

Halve bollen in de Kolpingstraat
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In Nijmegen zijn er 22 wijkcentra: 
5 kleinere buurtcentra, 15 “gewone” 
wijkcentra en 2 wijkcentra in de voor-
zieningenharten De Klif en De Ster. In 
het Willemskwartier is ‘t Hert nog in 
aanbouw. In die 22 wijkcentra biedt de 
gemeente ruimte aan wijkbewoners, ver-
enigingen, clubs en dergelijke voor het 
organiseren van allerlei activiteiten. 
De gemeente wil graag weten hoe de 
bezoekers de wijkcentra waarderen. Wat 
vinden ze bijvoorbeeld van het gebouw, 
de inrichting, de beheerders, de stal-
lingsmogelijkheden voor de fiets en de 
veiligheid in de omgeving van het wijk-
centrum. En hebben ze behoefte aan 
nieuwe activiteiten. Daarom voert de 
gemeente om de zoveel jaar een klant-
tevredenheidsonderzoek uit onder de 
bezoekers van de wijkcentra. Dit onder-
zoek is nodig om het aanbod van ruimte 
en voorzieningen in de wijkcentra goed 
af te blijven stemmen op de wensen van 
de gebruikers.   
Graag wil de gemeente u uitnodigen 
om aan het onderzoek deel te nemen. U 
kunt de vragenlijst invullen via internet 
door www.nijmegen.nl/wijkcentrum te 
openen. Ook kunt u bij de beheerder 
van het wijkcentrum een schriftelijke 
vragenlijst krijgen.

In de vorige Opweg-krant stond een klein berichtje over de nieuwe lift die Portaal 
toen aan het maken was in appartementencomplex De Zevenster aan de Tollens-
straat in het Willemskwartier.
Maar ook in kleine berichtjes mogen geen onjuistheden staan. Mevrouw Kokke die 
zo goed te spreken was over de service van Portaal, was niet te spreken over de 
foutjes in het bericht. Zo telt De Zevenster geen vier etages maar slechts drie, of 
eigenlijk maar twee, want de begane grond wordt parterre genoemd. En mevrouw 
Kokke is nog geen tachtig jaar oud. Bij deze rechtgezet. Ook kwam er ‘s nachts niet 
een medewerker van Vitens maar van Portaal. 

Nieuwe Lift Onderzoek 
onder bezoekers 
van wijkcentra 

Badminton is de 
sport voor U?? 
Badminton is een zeer explosieve, in-
spannende maar ook een gezellige en 
ontspannende sport voor jong en oud. 
Van de leden van  BC DETO uit Nij-
megen is het jongste lid  7 jaar en het 
oudste actieve lid is bijna 75 jaar.
De club telt bovendien meerdere succes-
volle competitieteams. Wekelijks komt 
ook een grote groep recreanten in meer-
dere Nijmeegse sporthallen in actie: ju-
nioren, senioren en 50+ !! 

BC DETO is de oudste badmintonver-
eniging van Nijmegen en heeft al bijna 
45 jaar, de sporthal Neerbosch-Oost 
(tegenwoordig  sporthal Vocasa) als uit-
valsbasis voor senioren, en jeugdspelers. 
Verder wordt er in Sporthal Ark van 
Oost (jeugd) en Sporthal IJsbeerstraat 
(50+), badminton gespeeld.

Momenteel telt BC DETO ongeveer 
120 leden die op een gezellige manier 
de badmintonsport beoefenen, ieder op 
zijn of haar eigen niveau. En dat al sinds 
1968!!! 

In groepen Senioren en Jeugd, die op 
de vrijdagavond in sporthal Vocasa 
en sporthal Ark van Oost badmin-
ton spelen, is dit seizoen ruimte voor 
nieuwe leden, op ieder niveau.

Wilt u eens nader kennismaken met de 
badmintonsport bij BC DETO? Kijk 
hiervoor op onze website voor meer in-
formatie: www.bcdeto.nl 

Er zijn tal van mogelijkheden om ken-
nis te maken met de badmintonsport 
bij BC DETO, zonder dat u meteen lid 

dient te worden en dure rackets dient 
aan te schaffen.

Telefonische informatie is te verkrijgen 
bij Karen Lieskamp (tel. 024 3782811)

Badminton Club  DETO timmert al bijna 45 jaar aan de weg!!
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Files op de Groenestraat
Nu de Willemsweg in verband met de 
herinrichting van de ruimte rondom het 
VZH is afgesloten, rijdt de stadsbus van 
lijn 7 over de Groenestraat. Of rijden: 
steeds vaker staat de bus stil, in de file 
die met name dagelijks tussen Martens-
straat en Muntweg ontstaat.
Dat komt natuurlijk doordat er meer 
auto’s over de Groenestraat moeten rij-
den dan in ‘normale’ situaties. Maar het 
komt ook doordat er  geruime tijd geen 
sprake is geweest van een normale situ-
atie op de Groenestraat. De afgelopen 
maanden is de straat immers niet min-
der dan drie keer opengemaakt en weer 
dichtgemaakt. Eerst moesten er nieuwe 
gasaansluitingen onder de grond wor-
den gelegd. Toen werden de tegels van 
stoep en fietspad weer teruggelegd. Ver-
volgens moesten er kabels de grond in. 
In dat geval bleven stoepen en fietspa-
den niet minder dan 9 weken open lig-
gen voordat dezelfde tegels weer op hun 
plaats lagen. Sommige winkels waren 
gedurende die tijd moeilijk bereikbaar. 
Fietsers moesten over de rijweg en au-
tomobilisten moesten daar hun snelheid 
aan aapassen. Ook dat deed de dagelijk-
se files flink  toenemen. En toen dit ach-
ter de rug was, waren de tegels zelf aan 
de beurt, want nu worden de fietspaden 
geasfalteerd. Een betere afstemming van 
dit soort werkzaamheden is kennelijk 
niet mogelijk.

Op 13 oktober zijn de aanwonenden 
tijdens een informatie-avond in De 
Klokkentoren uitgebreid over de asfalte-
ring geinformeerd. De aannemer zorgt 
middels brieven in de brievenbussen 
dat bewoners van de vorderingen op de 
hoogte zijn. In totaal zouden de werk-
zaamheden vier weken duren, dus met 
het verschijnen van deze Opweg-krant 
moet alles achter de rug zijn.

Nog steeds zal de bus echter regelmatig 
stilstaan. Dat zou volgens bewoners te 
maken hebben met de afstelling van de 
stoplichten ter hoogte van Willemsweg 
en Dr Schaepmanstraat. Ter hoogte van 
de Bilderdijkstraat zouden bewoners 
verder graag een vluchtheuvel in de weg 
aangelegd zien. Dan wordt het ook op 
dit punt  in de normale situatie mogelijk 
daar de weg over te steken.

Voor de derde achtereenvolgende keer de tegels van het fietspad aan de 
Groenestraat verdwenen. Nu komt er asfalt voor in de plaats.

Ook de Willemsweg wordt onder handen genomen hier wordt het asfalt verwijderd op het stuk tussen de Groenestraat en de 
Da Costastraat in het Willemskwartier. De totale werkzaamheden rondom het voorzieningenhart duren tot maart volgend jaar.
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Nog Grote Onzekerheid bij Hobbywerkplaatsen

Op 13 juni 2007 besloot de gemeente-
raad in te stemmen met de bouw van 
een Voorzieningenhart in het Willems-
kwartier, zonder de beide hobbywerk-
plaatsen, toen en nog steeds gevestigd 
in De Haard. Ondersteund door de 
voltallige raad beloofde het toenma-
lige College van B & W met de hand 
op het hart een uiterste inspanning te 
doen om de beide hobbywerkplaatsen 
voor de wijk te behouden.
Dat resulteerde in eerste instantie in 
de samenvoeging van beide werkplaat-
sen in een aparte stichting. Verder een 
tijdje niets. 

Huurcontract 
In de loop van de tweede helft van 
2009 werd duidelijk dat Stichting De 
Levensmorgen, eigenaar van het ge-
bouw, De Haard wilde gaan gebruiken 
voor eigen activiteiten. Als buurtcen-
trum werd De Haard gesloten, alle acti-
viteiten verhuisden naar De Vrijbuiter, 
uitgezonderd OKC Mengelmoes.
Maar toen in de eerste helft van 2010 
het onzeker bleef of Stichting De Le-
vensmorgen wel een huurcontract met 
de Hobbywerkplaatsen zou gaan afslui-
ten, schreef het bestuur van de werk-

plaatsen op 9 juli 2010 een brandbrief 
naar college en naar de gemeenteraad. 
Behalve een ontvangstbevestiging is op 
deze brief  tot nu toe geen antwoord  
gegeven.
Uit de brief blijkt wel dat de samen-
werking met De Levensmorgen in de 
tussentijd goed tot stand gekomen is, 
dat er een huurcontract klaar ligt met 
een huurprijs conform de Nijmeegse 
criteria, maar dat nog niet tot onderte-
kening is overgegaan. 
Ondertussen wordt de huur inmiddels 
wel betaald uit het voorschot dat door 
de gemeente wordt uitgekeerd. Wat De 
Levensmorgen betreft kunnen de werk-
plaatsen dus blijven.

Medewerkers
Tot nu toe worden de salarissen van de 
medewerkers en de exploitatiekosten 
nog uit verschillende ‘potjes’ betaald 
worden (van de gemeente, aanvanke-
lijks deels nog via Opweg, van Tandem 
en van Breed) in afwachting van een 
definitief besluit van de gemeente.
Halverwege 2009 werd het met een 
extra ‘potje’ mogelijk dat de werkplaat-
sen de hele week open konden gaan, 
inclusief de zaterdagmorgen. En ook 

werd heel trouw het bezoek van de 
werkplaatsen nauwgezet geregistreerd, 
omdat de gemeente dit  wilde weten. 
Voor zover nu bekend is met de resulta-
ten van dit onderzoek echter nog niets 
gebeurd.

Wat gebeurt er na 1 januari?
De huidige regelingen gelden echter tot 
1 januari a.s. Dan stopt de detachering 
van één van de medewerkers vanuit 
DSB (gemeente) en blijven er twee over, 
van wie eentje voor een enkele dag in de 
week. Dit zou kunnen betekenen dat er 
dan nog maar een enkele medewerker 
over blijft. In dat geval zullen de werk-
plaatsen mogelijk moeten sluiten, in elk 
geval voor een aantal dagen per week. 
Daarmee is er dus momenteel sprake 
van een grote onzekerheid.  
Misschien komt aan deze onzeker-
heid toch nog een einde.  Uit navraag 
is gebleken dat er een collegevoorstel 
met betrekking tot de toekomst van de 
werkplaatsen in voorbereiding is. Wat 
daar in komt te staan is echter nu nog 
volstrekt onduidelijk.
Maar we gaan ervan uit dat het college 
de uitspraak van de gemeenteraad van 
13 juni 2007 niet vergeten is.
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Ongedierte, de oude buurten waren ervan vergeven (en zijn dat deels nog). Mensen en woningen. Menig kleu-
terleidster die gedurende de jaren vijftig en zestig in Waterkwartier, Wolfskuil of Willemskwartier op school 
stond herinnert zich nog hoe het ‘pietenwater’ onder handbereik werd gehouden, als zich weer eens kinderen 
met hoofdluis meldden. Bij bezoek aan sommige straten kleedden functionarissen van gemeente, maatschap-
pelijk werk of woningcorporatie zich in het dichtstbijzijnde badhuis eerst om alvorens een woning binnen 
te gaan. Na afloop verkleedden ze zich opnieuw, en werden de kleren die ze tijdens het huisbezoek aangehad 
hadden eerst ontsmet.

De strijd tegen de wandluis

toestemming hun woning te behangen, 
zodat zich geen wandluis tussen het 
behang kan nestelen. Huurder Alberda 
verklaart op 2 juli 1920 bij het aan-
vaarden van zijn nieuwe woning aan de 
Jacob Catsstraat tegenover het bestuur 
van woningvereniging Nijmegen: ‘dat 
bij het metterwoon verlaten van het 
bedoelde pand, hij dit desgewenscht 
weder in zijn oorspronkelijken toe-
stand zal brengen, door het behangsel, 
hetwelk door hem huurder in de ach-
terkamer werd aangebracht, weder op 
zijn kosten te doen verwijderen.’

In datzelfde jaar treedt de 31-jarige Do-
rus Groenewald als onderhoudsschilder 
in dienst van de woningvereniging en 
vanaf 1934 behoort naast schilderwerk 
het ontsmetten van woningen tot zijn 
dagelijkse werkzaamheden. Door erva-
ringen met wandgedierte wijs gewor-
den, houdt Dorus zijn eigen huurwo-
ning aan de Waterstraat 198 zijn hele 
leven behangvrij. Op 2 juni 1949 heeft 
inspecteur de Waal van Maatschappij 

Maar de woningen zelf konden er ook 
van lusten. Kakkerlakken waren nog 
niet zo’n algemeen verschijnsel als te-
genwoordig, maar wandluizen en an-
dere beestjes die algemeen als ‘wand-
gedierte’ bekend stonden des te meer. 
De Nijmeegse gemeentezusters Van 
Gils en Velthuijsen, die met oog op de 
volksgezondheid regelmatig  woningen 
inspecteren en vooral actief zijn bij het 
ontluizen van schoolkinderen, merken 
in hun jaarverslag over 1929 al op: ‘dat 
alle voorzorgsmaatregelen, alle controle 
op onderhoud en bewonen niet moch-
ten baten om deze plaag te overwinnen. 
Door het kopen van tweede-hands bed-
degoed op de markt dringt het onge-
dierte ongevraagd de woningen bin-
nen’.

Het ontsmetten van woningen is in die 
jaren dan ook een steeds terugkerende 
post op de jaarlijkse onderhoudsbegro-
ting van Woningvereniging Nijmegen. 
De huurders wordt middels het huurre-
glement verboden zonder voorafgaande 

Bleijs aan de Lorentzkade in Leiden een 
onderhoud met de Nijmeegse woning-
vereniging. Het betreft het afsluiten van 
een Zuiverheid Risico Verzekering met 
het oog op de controle en zuivering van 
3600 woningen. De verzekering houdt 
de jaarlijkse inspectie van alle verzeker-
de woningen in en een schriftelijke rap-
portage van elke zuivering van de met 
wandgedierte besmette woningen.

De premie bedraagt zestig cent per wo-
ning. De zuiveringskosten komen op 
vijfentwintig gulden, terwijl de aan-
grenzende percelen voor een bedrag 
van twaalf gulden vijftig per woning 
een preventieve behandeling krijgen. 
Het ontsmetten geschiedt volgens de 
zogenaamde moderne elektrische ne-
velmethode. Volgens de verzekerings-
maatschappij volkomen ongevaarlijk 
voor mensen en huisdieren, zodat het 
niet nodig wordt geacht de woning tij-
dens de werkzaamheden te verlaten.

Met kakkerlakken is dat tegenwoordig 
een ander verhaal: toen een jaar of tien, 
twaalf geleden een maisonetteblok in 
Neerbosch vergeven bleek te zijn van 
de kakkerlakken moest iedereen tij-
delijk de huizen uit met medeneming 
van huisdieren en zelfs kamerplanten, 
en werd er gifgas in het blok gepompt. 
Vorig jaar op de Willemsweg ging het 
er iets minder drastisch aan toe, maar 
werden er ook stevige middelen inge-
zet. Ook hier slaat de vooruitgang toe.

Gegevens voor bovenstaand verhaal wer-
den door Henny Fransen opgediept uit het 
voormalige archief van Portaal. De bron 
met betrekking tot Dorus Groenenwald is 
Claartje Janssen-Groesbeek, een voorma-
lig buurmeisje uit de Bilderdijkstraat. 
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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.
-Wij behandelen ook aan huis.

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

Accordeon Groep 
Betuwe Oost
Kom ook accordeon spelen in Nijmegen!
Sinds september 2009 is er in Nijmegen weer een accorde-
onvereniging actief.
Wij oefenen iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur 
in het voorzieningenhart De Klif in Oosterhout(Nijmegen 
Noord).  Tevens verzorgen wij regelmatig optredens.
Speelt u ook accordeon en wilt u eens ervaren hoe het is om 
in groepsverband te spelen, dan bent u van harte welkom 
op een van onze speelavonden. Breng meteen uw accordeon 
mee, dan is het mogelijk om direct mee te spelen. 
Kijk ook eens op onze website: www.accordeongroepbetu-
weoost.nl 
U kunt ons bellen of mailen om af te spreken wanneer u wil 
komen kennis maken. 
Graag tot ziens in Oosterhout.

Accordeon Groep Betuwe Oost
Henk Peters, secretaris
06-49687643
secretariaat@accordeongroepbetuweoost.nl
www.accordeongroepbetuweoost.nl


