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Bijna het einde van 2005 en op weg naar
2006. In het laatste nummer van de
OpWeg-krant van dit jaar kijken vrijwil-
ligers terug op de activiteiten in het
Willemskwartier, de Muntenbuurt, de
Landbouwbuurt en de Kolpingbuurt.
Daarover hoef ik niets nader toe te lich-
ten. Maar er komt ook een einde aan iets
anders: per eind 2005 treed ik terug als
voorzitter van OpWeg. Na 16 jaar van
deelname aan allerlei activiteiten en ini-
tiatieven, vanuit OpWeg begonnen of er
door ondersteund, geef ik de OpWeg-
fakkel over aan anderen. Graag bedank
ik iedereen met wie ik heb samenge-
werkt om het doel van leefbare en socia-
le wijken en buurten dichterbij te bren-
gen. Mijn toekomstige bijdrage hieraan
beperkt zich tot Sportrijk Willems-
kwartier, op zichzelf al een hele klus.
Graag eindig ik met een oproep aan alle
betrokken bewoners om zich voor de
leefbaarheid en onderlinge samenwer-
king in te zetten in 2006. Nogmaals
bedankt. En een voorspoedig en gezond
2006, natuurlijk.

Jamaa Himi

OpWeg 
naar 2006
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Op Thijmstraat 36 in het Willemskwartier wonen de heer en mevrouw Van Leth. Sinds jaar en dag
maakt meneer Van Leth in de ruimte achter de woonkamer een hele grote kerststal, die vanuit de
woonkamer door een glazen ruit heel goed te bezichtigen is. Het is niet zomaar een kerststal: het
is een heel landschap, met rotsen, weggetjes, bruggetjes, veel schapen, herders en in de verte komen
de drie koningen eraan. Je waant je echt in het jaar 0. Natuurlijk ontbreekt de echte kerststal niet.
Jaarlijks komen de leerlingen van Basisschool Groot Nijeveld de kerststal bewonderen. Maar niet
alleen de leerlingen zijn er welkom: iedereen is welkom. Wanneer je de kerststal wilt zien, bel
gerust aan, alleen niet op de eerste en de tweede kerstdag.
Op de foto zie je een deeltje van het landschap van een paar jaar geleden. De kerststal van dit jaar
was nog net niet klaar toen deze Opweg-krant naar de drukker ging.

Dertien vrijwilligers over hun
werk en hun wijk
Ook in 2005 besteedden weer veel vrijwilligers tijd en energie om in hun
eigen buurt activiteiten op te zetten, groepen te leiden of in besturen hun
zegje te doen (al dan niet gesubsidieerd door Opweg). De leefbaarheid van
het Willemskwartier en van de Landbouw-, Munten- en Kolpingbuurt is
mede aan hun werk te danken. Op de valreep van het oude jaar spraken we
met een aantal van hen. Hoe zien ze hun eigen wijk? Waar komen ze graag?
Wat waren voor hen als vrijwilliger de hoogte- en dieptepunten in het afge-
lopen jaar? Waar worden ze enthousiast van, wat stelt hen teleur? En
natuurlijk vroegen we naar hun plannen en ideeën voor 2006. 

Met vier gesprekken in vier buurthuizen wensen dertien vrijwilligers en
twee verslaggevers u een gelukkig nieuw jaar. 
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Dertien vrijwilligers over hun werk en hun wijk
Buurtgevoel en Terugkeergarantie
Een gesprek in De Vrijbuiter

Ze hebben in het Willemskwartier al
‘heel wat schoenen versleten’. Trui
Looman (32) en Erik van den Broek (34)
groeiden er op en hebben nu zelf jonge
gezinnen. Diny Angenent (52) kwam er
na haar trouwen wonen. Haar familie
vond dit ‘geen buurt om kinderen fat-
soenlijk groot te brengen.’ Diny, Trui en
Erik, drie vrijwilligers in buurthuis De
Vrijbuiter, weten beter. Diny draait
sinds zes jaar de seniorenclub mee. Die
telt 80 leden.Voor veel ouderen is de
donderdagmiddag het hoogtepunt van
de week. De Kerstbingo, een jaarlijks
terugkerend festijn, staat op stapel. 
Trui heeft net een drukke tijd achter de
rug. Naast haar vrouwengroep hielp ze
met de sinterklaasviering. ‘Daar gaan
ongemerkt heel wat uurtjes in zitten:
subsidie aanvragen, afspraken met
Sint, zaal versieren, inkopen doen…
Zelf heb ik vroeger veel lol beleefd aan
buurtactiviteiten en clubs. Dat buurtge-
voel wil je aan je kinderen doorgeven.
Maar als niemand de handen uit de
mouwen steekt, gebeurt er niks.’ Een
topper dit jaar was de seizoensopening
van De Vrijbuiter. ‘We kregen veel com-
plimenten voor de organisatie: heel
gezellig, goed verzorgd. Zoiets moeten
we vaker doen, zei iedereen.’ Erik
regelt op donderdag de mannenavond
in het buurthuis. Zijn grootste voldoe-
ning is het sociaal contact. ‘Ik doe het
ook voor mijn eigen plezier. Als je thuis
op de bank blijft zitten, kom je niemand
tegen. Hier help je elkaar en ik leer van
ouderen.’ 

In De Vrijbuiter voelen ze zich
thuis.’Voor de vrouwen is ’s zomers
ook de speeltuin aan de Genestetlaan
favoriet. ‘Mooi, schoon en gezellig. De
een neemt een pak koffie mee, de ander
koekjes en vanaf het terras kijken we
hoe de (klein)kinderen zich vermaken.’
Over de Willemsweg met zijn multicul-
turele winkelaanbod verschillen de
meningen. Diny vindt dat de straat
achteruit is gegaan zonder de slagers,
De Magneet en Ome Toon. Trui heeft er
haar vaste loopje, maar ergert zich aan
de auto’s op de stoep. Erik woont er
met plezier: ‘Ik kom in alle winkels.
Turks, Marokkaans of zwart maakt me
niet uit. Ik kan met iedereen overweg.’
Hij vindt wel dat er nu genoeg mensen
met andere culturen wonen: er is min-
der samenhang.

Was er ook een dieptepunt afgelopen
jaar? Over die vraag hoeft Diny geen
seconde na te denken: ‘De dag dat de
brief van de gemeente in de bus viel.
Ons huis wordt gesloopt, ik moet de
wijk uit. Heel ons rijtje. Mensen met
wie je al dertig jaar woont, bij wie je
altijd terecht kunt, al is het voor een
beetje maizena. Zoiets krijg je nooit
meer terug.’ Het zit haar hoog. ‘Je hebt
toch terugkeergarantie?’ reageert Trui,
‘En niet iedereen vertrekt, wij blijven
toch?’ Zelf loopt ze vaak langs de
sloopwoning van haar oma, zo lang het
nog kan: ‘Het doet me echt wel wat. Ik
heb er geknikkerd, ken elk gangetje, elk
huis. Straks is het allemaal weg. Dan
zeg ik: weet je nog, vroeger…net als
oma.’ Dat het Willemskwartier gaat
veranderen, is zeker. De grote vraag is:
hóe? Diny denkt dat het een elitewijk
wordt, ‘waar mensen zoals wij de huur
niet kunnen betalen.’ De andere twee
zien het minder somber in. Trui hoopt
dat de nieuwbouw positief afstraalt op
de wijk, maar vreest dat de saamhorig-
heid verdwijnt. Maar al weet Diny niet
waar ze volgend jaar woont, ze blijft de
seniorenclub trouw: ‘tot ik erbij neer-
val.’ Voor het zo ver is, verheugen ze
zich eerst alle drie op het buurtcarna-
val. ‘Volgend jaar, om te beginnen met
carnaval, moeten we een paar keer
goed knallen,’ vindt Erik. ‘En we zou-
den eens met de jongeren om de tafel
moeten gaan zitten om samen activitei-
ten te bedenken.’ Vorige week ging tot
ieders ergernis een ijsbal door de ruit
van het buurthuis. ‘Ze vervelen zich.
Zo hingen wij vroeger ook rond.’ ‘En

De Vrijbuiter. Foto: Nico Schonewille

wie had toen kunnen denken dat jij nog
eens vrijwilliger zou worden!’, grappen
Trui en Diny. Erik: ‘Ja, ik wil dat mijn
kinderen straks ook lekker meedraaien
in de wijk.’

De OpWEG-krant is een uitgave
van de bewonersorganisatie
OpWEG uit het Willemskwartier,
de Landbouw-, Kolping- en
Muntenbuurt.
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Dertien vrijwilligers over hun werk en hun wijk
Houtbewerking en Subsidiekraan
Een gesprek in De Haard

‘Als buitenstaander zeg ik: de wijk
Willemskwartier loopt voorop met acti-
viteiten voor bewoners. Veel mensen
weten niet hoeveel er te doen is, en veel
mensen weten niet hoeveel mensen er
iets doen voor de wijk.’ Aan het woord
is Teun Schrievers. Hoewel hij zelf niet
in de buurt woont, valt het met dat
‘buitenstaander’ zijn wel mee. Als
medewerker van de hobbywerkplaats
is hij namelijk vaak in De Haard te vin-
den. Zeker drie, maar soms wel vijf
dagen in de week. ‘Het is mijn tweede
huis’, verklaart de 43jarige timmerman
én houtbewerker. In de werkplaats
helpt hij mensen om met hout hun
eigen dingen te maken. Teun:
‘Niemand heeft twee linkerhanden. Ik
hoor regelmatig: ik had nooit gedacht
dat ik dit kon.’ Mensen over de streep
trekken, of het nu hangjongeren of
oude mevrouwtjes zijn, als dat lukt,
dan is zijn dag als vrijwilliger geslaagd.
Ook Marie Louise Boersma (53 jaar)
komt ‘van buiten’, ze woont in
Dukenburg. Ze is nauw betrokken bij
het kinderrestaurant van het
OuderKindCentrum. Zes keer per jaar
in een cyclus van vier middagen bege-
leidt ze kinderen bij het bereiden van
een lekkere maaltijd. ‘Het menu
samenstellen, aardappelen schillen, ze
doen het allemaal zelf.’ De afsluiting
van de kookcursus: het opdienen van
het zelfgemaakte eten aan ouders,
broertjes en zusjes. ‘Als je dan die trot-
se gezichtjes ziet, dan weet je weer
waarom je dit gratis en voor niks doet.’
Met zijn 64 jaar is Jan Wels is de oudste
van het gespreksgezelschap. Na zijn
VUT is hij de bingo ingerold. Hij draait
zowel de groep van Sportrijk als van de
KBO, de Katholieke Bond Ouderen.
‘Vanaf een jaar of vijftig totdat ze dood
gaan’, is iedereen welkom. Wels bena-

drukt dat het niet alleen om het spelle-
tje gaat. ‘Het is een sociaal gebeuren.
Het bij elkaar komen is belangrijker
dan de prijsjes.’ Teun wijst erop hoe
belangrijk vrijwilligers zijn voor het
sociale reilen en zeilen van de wijk.
‘Alles staat of valt met het werk van
onbetaalde krachten’, is zijn stellige
overtuiging. ‘Als die weg zouden val-
len, dondert alles in elkaar.’ Daar zou,
vindt hij, de gemeente wel eens meer
rekening mee mogen houden. ‘Maar in
plaats daarvan’, valt Marie Louise hem
bij, ‘gaat de subsidiekraan steeds ver-
der dicht.’ Geen van drieën hoeft te ver-
dienen aan het vrijwilligerswerk. ‘Het
is toch een hobby’, zegt Jan. Maar het
steekt wel dat de gemeente er zo wei-
nig geld voor over heeft om de vele
activiteiten van vrijwilligers draaiende
te houden. Marie Louise schampert:
‘Ondertussen zitten ze op het stadhuis
wel te lunchen met de duurste brood-
jes.’ Zijn ze te spreken over de plannen
van de gemeente voor het nieuwe
voorzieningenhart, precies op de grens

ASSURANTIEKANTOOR DIEST & DREIS

De Haard. Foto: Nico Schonewille

van de twee van oudsher gescheiden
delen van het Willemskwartier? Ze zijn
het erover eens dat er meer ruimte
moet komen en ook vinden ze het goed
dat men probeert om de wijk weer
meer tot een eenheid te maken. ‘De
locatie is duidelijk bedoeld om de
saamhorigheid te versterken.’ Maar ze
zouden het heel erg vinden als daar-
door het knusse van De Haard zou
moeten verdwijnen. ‘Voor mij, maar ik
denk voor veel meer mensen is dit dé
plek van de wijk’, zegt Teun. En dat
gevoel heeft ongetwijfeld te maken met
de lange geschiedenis van het wijkcen-
trum. ‘Mijn moeder kwam hier al als
kind.’ En Marie Louise herinnert zich,
met een glimlach, dat ze in De Haard
uit dansen ging. Maar los hiervan is er
nog steeds hardnekkige twijfel of dit
voorzieningenhart er wel echt zal
komen. ‘Er is waarschijnlijk helemaal
geen geld voor’, meent Marie Louise.
En Teun laat zijn scepsis blijken: ‘Eerst
zien dan geloven.’

Groenestraat 242 - 6531 JA Nijmegen
Tel. (024) 356 82 42 - Fax (024) 355 88 88
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Dertien vrijwilligers over hun werk en hun wijk
Opruimfeest en Hondenpoep
Een gesprek in De Klokkentoren

Drie vrouwen uit twee buurten.
Verschillend in leeftijd en achtergrond,
gelijk in hun enthousiasme om zich als
vrijwilliger in te zetten voor de wijk. ‘Je
kunt wel de hele tijd klagen, maar dat is
een beetje te gemakkelijk’, verwoordt
Elise Lamers, een jonge moeder van 32,
haar keuze om mee te doen aan activi-
teiten van de bewonersvereniging
Muntenbuurt. Een groot succes was de
griezeltocht in het najaar, waarin een
verdwaalde trol een hoofdrol speelde.
Zij is bovendien ook nog de penning-
meester. ‘De vereniging leidde een sla-
pend bestaan, we proberen er weer wat
leven in te brengen.’
Met haar 53 jaar is Lenie Hooghof van
een andere generatie. Het afgelopen
jaar is ze maar liefst drie keer oma
geworden. Het weerhoudt haar er niet
van om door te gaan met de vele vrij-
willigerstaken die ze op zich heeft
genomen. Ze zit in het bestuur van de
Stichting Opweg én in de beheerders-
commissie van De Klokkentoren. Maar
ze gaat ook bij zieke mensen in de wijk
op bezoek. Momenteel is ze bezig een
grote kerstboom geplaatst te krijgen op
het grote plein bij de Dukaatstraat. ‘Een
echte ontmoetingsplek is er niet in de
wijk’, zegt ze. Maar, aldus Lenie, wie
weet kun je zo’n plek met de hulp van
zo’n boom wel maken.
Sylvie Welter (54) weet als vrijwilliger
ook van wanten. Als voorzitter van de
bewonerscommissie Landbouwbuurt
vertegenwoordigt ze de wijk in het
overleg met de woningcorporatie en de
gemeente. De ontwikkelingen in de
buurt zijn niet altijd positief, zegt ze. ‘Er
zijn meer mensen komen wonen die
zich niet houden aan de ongeschreven
regels die het leven in een wijk prettig
houden. Het asociale gedrag neemt toe.
We krijgen als bewonersorganisatie
meer klachten.’ Gelukkig reageert de
politie meestal adequaat.

Sylvie vindt het belangrijk dat de twee
buurten die door de Muntweg geschei-
den worden meer hun krachten bunde-
len, en gezamenlijk bij de gemeente
hun stem laten horen. Bijvoorbeeld als
het gaat om de overlast van honden-
poep, die voor alle drie de vrouwen een
grote bron van ergernis vormt. Een
gemeentelijke verordening die mensen
verplicht zelf de stinkende rommel op

te ruimen, is hard nodig, zegt ze. ‘En
dan moet je natuurlijk wel controleren
en boetes uitdelen, want anders helpt
het nog niets.’ Elise, zelf hondenbezit-
ter, en Lenie zijn het roerend met haar
eens.Niet alleen in ergernis, ook in
enthousiasme vinden de drie vrijwilli-
gers elkaar. Voor de levendigheid van
het nabijgelegen Goffertpark bijvoor-
beeld, en voor buurtwinkel SamSam,
op de hoek van de Gaffelstraat en de
Karnstraat. ‘Het is elke keer weer een
feest om er binnen te gaan, ik koop er
altijd wel iets’, vertolkt Elise de gedeel-
de gevoelens over deze plek in de wijk.
Met gepaste trots vult Sylvie aan: ‘We
hebben er als bewonersorganisatie nog
een stem in gehad dat het pandje juist
deze bestemming zou krijgen.’

Een nieuw jaar nadert. Plannen en
wensen genoeg. Sylvie somt op: ‘De
speeltuin verbeteren, het realiseren van
geveltuintjes, zorgen voor verlichting
in de achterommetjes.’ Lenie hoopt vol-
gend jaar opnieuw de bingo voor oude-
ren te gaan organiseren. Via Opweg is
de subsidie in ieder geval al toegezegd.
De bewonersvereniging van Elise wil
in januari opnieuw een opruimdag in
de wijk organiseren. ‘In september heb-
ben we de eerste gehad. Maar dat was
eigenlijk niet gepland. We zochten een
alternatief voor het buurtfeest dat niet
door kon gaan. De kinderen waren zo
enthousiast dat het opruimen zelf een
soort feest  werd.’ Maar of het nu gaat
om geveltuintjes of bingo, om een

De Klokkentoren. Foto: Nico Schonewille

buurtfeest of een buurtopruimdag: ook
in 2006 zullen Sylvie, Lenie en Elise
zich inzetten voor leefbaarheid en
woonplezier. 
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Dertien vrijwilligers over hun werk en hun wijk
Kinderkookclub en Hangplekken
Een gesprek in De Inloop 

De vier vrouwen aan tafel zijn tussen
de twintig en begin dertig. Diana
Hommers is een ‘topvrijwilligster’ vin-
den de anderen. Ze regelt vooral kin-
deractiviteiten, zoals het zwerfvuil-
team en de kinderdisco. ‘Maar we doen
het eigenlijk samen’, zegt ze. ‘Als
iemand niet kan, neemt een ander het
over. En als er meer mensen nodig zijn,
vragen we die gewoon.’ Dat lukt altijd.
Als je in de Kolpingbuurt woont, word
je bijna vanzelf vrijwilliger. ‘We zijn een
dorp in een stad,’ zegt Saskia Egelie’,
‘iedereen kent elkaar.’ Achttien uur per
week is ze betaald beheerster van
buurthuis De Inloop. De rest van de
week werkt ze er vrijwillig. Ze organi-
seert de bingo en de kerstbrunch voor
bejaarden en helpt bij andere activitei-
ten.
Deze hechte volkswijk met nog geen
duizend bewoners ligt opgesloten tus-
sen het Goffertpark en de spoorlijn. Er
zijn geen doorgaande wegen: iedereen
die er komt, moet er ook zijn. Een bui-
tenstaander valt meteen op. Veel wijk-
bewoners zijn familie van elkaar of
jeugdvrienden. Wie er eenmaal zijn
plek heeft gevonden, wil er niet meer
weg. Of zo gauw mogelijk terug. Dat
geldt ook voor kinderen van allochtone
ouders die hier zijn opgegroeid. 
Behalve het buurthuis is het pleintje bij
de Leo XIII-straat een ontmoetingsplek,
vooral in de zomer. De jongeren heb-
ben hun hangplek bij de snackbar, al is
de eigenaar daar niet altijd blij mee. ‘En
míjn geliefde hangplek is op een stoel-
tje voor mijn huis’, zegt Diana.
Daarmee stemmen de anderen van
harte in: iederéén wil zien wat er op
straat gebeurt.  

Wat maakt de wijk zo speciaal? ‘Het
sociaal contact’, zegt Desirée ter Hove
die het kinder- en tienervoetbalteam
traint. ‘Als ik mijn teen stoot, weten ze
het hier voordat er een pleister op zit.’
‘Eerder!’ roepen anderen. Is dat niet las-
tig soms? Welnee, het is vooral handig.
Saskia: ‘Je kent elkaar door en door,
weet wat je aan elkaar hebt.’ Vroeger
had de Kolping een slechte naam, voor
de buitenwereld is dat soms nog zo.
Maar voor de bewoners is de wijk een
veilige thuisbasis. Iedereen let op
elkaar, op elkaars kinderen en op
elkaars spullen. Fietsen staan vaak niet

op slot, uit brievenbussen hangen
touwtjes. Er is één echte regel zegt
Desirée: ‘Handen af van andermans
kinderen. Anders krijg je het driedub-
bel terug.’ 
De vrouwen zijn trots op hun wijk en
op de vele geslaagde buurtactiviteiten.
Ramona Kilkens is trots op haar groep
meiden van 12 tot 16 jaar. Bijvoorbeeld
wanneer ze de kleintjes schminken
voor een feest. Er is lof voor Joke en
Shirley, die al vanaf hun veertiende de
kinderkookclub leidden ‘met ook een
stel adhd’ertjes erbij’. Desirée roemt
haar voetballers, Ramona het drukbe-
zochte fitnesscentrum in het buurthuis.
Zo komt de ene na de andere club voor-
bij. De tientallen vrijwilligers én de
accommodatie van de Inloop vormen
een ijzersterke combinatie, stelt Saskia.
Bijzondere hoogtepunten waren dit
jaar de braderie, ondanks de regen, en
het zomerbouwkamp waar naast de
kinderen ook veel vaders de hamer ter
hand namen. 

Kent de Kolpingbuurt dan helemaal
geen minpunten? Zeker. Zo is er geen
winkel en moet je naar de Groenestraat
voor een pak melk. Daar stuur je geen
kind op de fiets heen. De Muntweg is
na de reconstructie ter hoogte van de
wijk levensgevaarlijk geworden, vin-
den de vrouwen. Ook staat het stop-
licht om over te steken verkeerd en is
het busperron te smal voor een rollator

De Inloop. Foto: Nico Schonewille

of kinderwagen. En dan de ambulances
die steevast verdwalen in de wijk.
Ergernis is er ook over de paar mensen
aan de Muntweg die elk akkefietje aan-
grijpen om te klagen over overlast (‘Als
ik een wind laat, bellen ze de politie dat
er een gasbom is ontploft’). En waarom
moet De Inloop al om half twaalf slui-
ten, mag een feestje niet tot half een
duren? Maar het grootste pijnpunt is de
onzekere toekomst van het buurthuis.
De subsidie loopt tot 2007. Voor daarna
is alles onzeker. De grootste wens voor
2006 is dan ook unaniem: de toezeg-
ging van de gemeente dat de De Inloop
openblijft en het beheer wordt overge-
dragen aan de buurt.       

Rectificatie
In de Opweg-krant van oktober
stond op de tweede pagina een inter-
view met twee leden van de Turkse
vrouwengroep Doslar. Er stond een
foto bij met in het onderschrift twee
namen. Daar is een vergissing
begaan. Namen en foto komen niet
met elkaar overeen. En op pagina 5
wordt in de tweede kolom van het
verhaal over De Vrijbuiter ten onrecht
Opweg niet genoemd als ondersteu-
nende organisatie. Voor beide vergis-
singen: excuses.
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Na een hartinfarct of hartoperatie is
het lastig om de draad weer op te pak-
ken. Hoe blijf je gezond en fit? Hoe
houd je je conditie op peil? 
Het overkwam Geert Haerkens (75) in
1979. Samen met medepatiënten richt-
te hij de HRNO op, de vereniging
HartRecreanten Nijmegen en
Omgeving. Elke week gaan (ex)hart-
patiënten - heren van alle leeftijden -
samen sporten onder begeleiding van
een therapeut van het ziekenhuis. Na
bewegingsoefeningen is er tijd voor
een partijtje badminton, volley of bas-
ketbal. Haerkens: ‘Iedereen doet mee
op eigen niveau. Het gaat niet om
winnen, maar om actief bezig zijn. Je
bouwt het langzaam op. De therapeut
let daarbij op een goede balans tussen
inspanning en ontspanning. Zo’n uur-
tje sporten is gezond én gezellig.
Daarom gaan we ook eens per jaar een
dagje samen op stap.’
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
De contributie bedraagt  e 10,- per

maand. Interesse? Kom op donder-
dagavond gerust een keer kijken van
18.00 – 19.00 uur in de sportzaal van
het Kandinsky College Malderburcht-
straat 11. 

Voor meer informatie: 
Theo Janssen 024 – 3557738 of 
Jan Ockers 024 – 3564572.

Ontspannen sporten voor heren (ex-)hartpatiënten

Foto: Nico Schonewille

Ouder-kind centrum Mengelmoes  |  Groenestraat 170  |  6531 HW  Nijmegen
Tel: 024-8440791  |  Email: okcmengelmoes@hotmail.com

Ouder-kind centrum Mengelmoes is op zoek naar leuke, enthousiaste vrijwilligsters.

Kinderrestaurant
Vind je het leuk om te koken? Ga je graag met kinderen om? Houd je van lekker eten uit verschillende landen?
Kom dan werken in ons kinderrestaurant!! In het kinderrestaurant leer je kinderen van 8 t/m 12 jaar tijdens drie 
bijeenkomsten hoe ze een gezonde, voedzame, maar vooral lekkere maaltijd kunnen bereiden. Je leert ze tafeldekken,
hygiënisch werken en serveren. De vierde bijeenkomst bestaat uit de zg. restaurantdag, waarop de gasten, 
die door de kinderen zijn uitgenodigd, komen eten. Het kinderrestaurant wordt vijf keer per jaar georganiseerd.

Taalclub
Heb je affiniteit met allochtone vrouwen? Vind je het leuk om je kennis van de Nederlandse taal en gebruiken aan 
anderen door te geven? Ben je flexibel en enthousiast? Kom dan mee werken tijdens de taalclub!!
Bij de taalclub leren allochtone vrouwen Nederlands door het benoemen van dagelijkse dingen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekeningen, gebaren, voorwerpen en uitstapjes.

Vind je bovenstaande taken wel leuk maar wil je meer van het Ouder-kind centrum leren kennen, kom dan gerust eens
langs om te kijken of er nog andere werkzaamheden zijn die je zou kunnen doen.
Je vindt het ouder-kind centrum in: 
Activiteitencentrum De Haard  |  Groenestraat 170  |  6531 HW  Nijmegen
Natuurlijk kun je ons ook bellen. Ons telefoonnummer is: 024-8440791
Mailen mag ook, stuur je mailtje dan naar okcmengelmoes@hotmail.com 
Contactpersonen: Kinderrestaurant: Anneke

Taalclub: Anita

Algemeen: Meriam
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De enquête is verspreid onder de
bewoners van alle woningen die op
de nominatie staan te worden ges-
loopt: de Brederostraat, een paar hui-
zen aan de Thijmstraat, een deel van
de Schonckstraat, een deel van de
Hofdijkstraat, de Spieghelstraat, een
deel van de Ds. Ter Haarstraat, het
grootste deel van de Ruusbroecstraat,
een deel van de Tollensstraat en als
laatste een deel van de Jan
Luykenstraat. De enquête is gehou-
den in de week van 21 – 28 november.
In totaal zijn er 329 huishoudens
benaderd. Daarvan hebben er 93 de
enquête ingevuld. Dat is 28 % van het
totaal. Dit aantal kan weliswaar niet
representatief genoemd worden voor
alle betrokken bewoners, maar was
voor Wijkraad Willemskwartier wel
voldoende reden om eens goed over
de sloopplannen te gaan nadenken .

Uitslag
In de enquête werd de bewoners drie
vragen gesteld:
• Bent u voldoende geïnformeerd

over de sloop en nieuwbouwplan-
nen van gemeente en Portaal? Bij
deze vraag kruiste 53% ‘ja’aan,
47% ‘nee’.  

• Bent u voor of tegen de sloop van uw
eigen huis? Een krappe meerderheid
van 58 % is voor de sloop (52 van de
93), een ruime minderheid van 42 %
is tegen (38 van de 93).  

• Wanneer de sloopplannen worden
uitgevoerd, keert u dan te zijner
tijd terug naar de nieuwbouw in
het Willemskwartier? Hierop ant-
woordde 53 % positief en 44 %
negatief. Op 3 % van de formulie-
ren werd deze vraag niet beant-
woord.
Deze uitslag is gecontroleerd door
Rob Bernink van de kantoorboek-
handel.

In een begeleidende brief bij de
enquête werd uitgelegd dat, wanneer
70% van de bewoners tegen de sloop
zouden zijn, de plannen zouden kun-
nen worden tegengehouden. Dat is
duidelijk niet het geval. Zodra de ter-
mijn waarbinnen bezwaar tegen de
plannen kan worden ingediend bij de
gemeente is verlopen (deze termijn
liep tot 9 december) zullen de sloop-
plannen voor minstens een deel
definitief doorgaan. 
Het aantal tegenstanders, een ruime
minderheid, is voor Wijkraad
Wilemskwartier reden geweest om de
gemeente een alternatief voorstel voor
te leggen, dat van de ene kant tege-
moetkomt aan die tegenstanders maar
van de andere kant niet noodzakelijk
een vertraging oplevert voor de uit-
voering van de plannen. Wijkraad
Willemskwartier stelt de gemeente
voor om de bewoners voor wie het
Sociale Plan ingaat na januari 2006
(dus voor de Fases II tot en met IV)

zelf te vragen of ze voor of tegen de
sloop zijn. Wanneer dan opnieuw
blijkt dat een ruime minderheid  tegen
de sloop is, zouden een beperkt aantal
woningblokken van de sloop uitgeslo-
ten kunnen worden. Het moet dan
gaan om de woningblokken die kwa-
litatief het beste zijn. Deze woning-
blokken zouden dan gerenoveerd (of
misschien via groot onderhoud vol-
doende opgeknapt) kunnen worden.
De bewoners uit deze woningblok-
ken, die tegen de sloop zijn, kunnen
gewoon blijven zitten, bewoners die
liever een nieuwbouwwoning willen,
kunnen gaan verhuizen. De huizen
die op deze manier vrij zouden
komen kunnen ter beschikking
komen van bewoners uit de blokken
die wel gesloopt zullen worden, maar
die liever in een oude woning blijven
wonen. 

Op de website van Wijkraad Willems-
kwartier (www.willemskwartiernijme-
gen/wijkraad) is het bezwaarschrift van
Wijkraad Willemskwartier te lezen. Ook
het verslag van de bijeenkomst van 1
november is daar te vinden.

Uitslag enquête
Over de sloopplannen Willemskwartier Oost

Op 1 november hebben gemeente en Portaal een informatie-avond gehouden over het Stedelijk Herinrichtingsplan
Willemskwartier Oost. De avond werd door 150 bewoners bezocht. Tijdens de avond bleek dat er zowel voorstanders
als tegenstanders zijn als het om de voorgenomen sloopplannen gaat. Op initiatief van enkele tegenstanders organi-
seerde Wijkraad Willemskwartier daarom een enquête.

Verantwoord gewicht verliezen bij u in de buurt
Stop het jojo effect

Rond de zomer maanden vliegen u de advertenties van afslankprodukten en instituten om de oren.
Zij beloven u de meest fantastische resultaten met zo min mogelijk inspanning.
Was het maar zo eenvoudig.

Het bureau voor voeding en beweging werkt anders doordat we zowel de 
voeding als de beweging aanpakken. Dit doen wij op maat, helemaal toegepast op uw leven.
Eten zonder te diëten en beweegadvies voor thuis of in de 
sportschool.

Dit alles bij u om de hoek want wij zijn gevestigd aan de Groenestraat 294.
Wij hechten zeer aan privacy omdat wij begrijpen dat het een grote stap is om te praten over 
gewichtsproblemen. Een huiselijke sfeer helpt daarbij denken wij. Dat wij verantwoord werken 
blijkt onder meer uit het feit dat er inmiddels ook huisartsen naar ons doorverwijzen.

Bel voor een vrijblijvende en kosteloze kennismakingsafspraak.

Bureau voor voeding en beweging
Groenestraat 294, 6531 JC  Nijmegen
Tel. 06-53141766 of 06-44606367
www.gewichtsadvies.nl
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Belangrijke 
Adressen

Openingstijden: 11.00 uur - 18.00 uur

De Vrijbuiter 26 november

Speeltuin Beetsplein 3 december

Klokketoren 30 november

Darttoernooi De Inloop 29 oktober

Darttoernooi De Haard 15 oktober

Het bestuur van Stichting OpWEG vergadert op 13
januari 2006. Aanvragen indienen voor 5 januari.
De volgende OpWEG krant verschijnt eind februari

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@hotmail.com

Buurtcomité Muntenbuurt

www.muntenbuurt.nl

Bewonersbelangengroep

Landbouwbuurt

Voorzitter Mevrouw S Welter
telefoonnummer 024 - 3540178

Wijkpost Willemskwartier 

en Goffertwijken

Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

Politiebureau Muntweg

(Team Midden-Zuid/Team Zuidrand)

Muntweg 209
Te bereiken via: 0900-8844

 




