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‘Ik vind het akelig, als ik ‘s avonds de
hond uitlaat’, zegt een buurtbewoonster.
‘Het is er donker, doods.’ Tot voor kort
brachten de tijdelijke achterburen, stu-
denten, nog wat leven in de brouwerij.
Op deze late zomerdag klinkt slechts het
getik van een loshangende dakgoot.
Monteurs hebben zojuist in de laatste
sloophuizen gas, water en licht afgeslo-
ten. Het wachten is op de sloophamer.
Omdat niemand lijkt te weten wanneer
de sloop begint, bellen we met Portaal.
‘Begin oktober’, zegt Peter van Leeuwen
van de woningcorporatie. ‘Of week 41,
meteen nadat het asbest uit de woningen
is verwijderd en afgevoerd.’ Dus als u dit
leest, zet de knijper van Beelen
Sloopwerken uit Nunspeet waarschijn-
lijk zijn tentakels in de eerste huizen-
blokken. Een spectaculair einde van
deze karakteristieke volkswoningen,
waarin generaties Willemskwartierders
opgroeiden en zich thuis voelden. 

Nieuwbouw
Hiermee is het voorlopig gedaan met de
rust in de buurt. Slopen en bouwen gaat
gepaard met herrie en vrachtwagens die
af en aan rijden. Als het meezit, is de boel
voor kerst opgeruimd, zegt Van
Leeuwen. En de nieuwbouw? ‘Die start
eind eerste kwartaal 2006.’ Ligt het
bouwterrein dan drie maanden braak?
‘We moeten wachten op een bouwver-
gunning, ambtelijke molens malen lang-
zaam. En misschien zijn we in januari en
februari ook nog wel bezig’, houdt hij
een slag om de arm.  
De oplevering van de nieuwbouw staat
gepland voor eind 2007. Voor de 83 ges-
loopte woningen komen 43 huurhuizen

terug en, aan de Genestetlaan, 46 koop-
appartementen voor starters. Eén eenge-
zinswoning, een hoekhuis, is bestemd
voor een minder valide huurder. Op dit
moment zijn er nog geen tekeningen te
bekijken en is de koopprijs nog niet
bekend, maar voor kerst wil Portaal de
bewoners informeren over de nieuw-
bouw.   
Tijd voor een laatste wandeling door de
oude straten. Maar het leven is er al uit
verdwenen, dat zit in mensen, en kinde-
ren op straat. Om de hoek van de
Genestetlaan slaan een paar vaders bij
Sportrijk de verrichtingen van de voet-
ballertjes gade. ‘Prachtig, zo’n pleintje
met een hekje, die heb je in Marokko
ook.’ Op het terrasje bij de keet breien
beheerster Mary en twee meisjes een das

voor de winter. Een buurmeisje met een
opgezwollen oog voegt zich bij hen:
‘Gevochten’, zegt ze en haalt haar schou-
ders op. Het leven gaat door.

Eind september genieten omwonenden van het Potgieterplein in hun tuintje van de nazomerzon. In de buurt heerst een
ongewone rust, een stilte voor de storm. Eind augustus verlieten de laatste tijdelijke bewoners de 83 aangrenzende sloop-
woningen. De huizen zijn dichtgetimmerd, de straten afgezet met hekwerk, de eerste sporen van vandalisme zijn zichtbaar.
Wat staat de buurt te wachten?  

Het gaat beginnen
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Hekken om lege huizen aan de De Genestetlaan. Foto: Hans van der Weerden
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Vriendinnen van Doslar
De Turkse vrouwengroep Doslar uit het Willemskwartier bestaat al meer dan 25 jaar. Een keer per week vormt wijk-
centrum De Vrijbuiter de ontmoetingsplek. Ayse Kasa en Hatun Yilmaz begeleiden de groep. Een traditie zo lang in
stand houden lukt niet zonder de inzet van vrijwilligers: de tweede generatie helpt de eerste generatie.

Doslar betekent zoiets als vrienden,
vertelt Ayse. Ze beschouwt haar vrij-
willigerswerk daarom ook niet echt als
werk. ‘Ik help gewoon bij de activitei-
ten.’ Zoals je vrienden helpt. Haar
vriendin, Hatun, vroeg haar drie jaar
geleden. Toen leek het erop dat de
groep zou moeten ophouden omdat er
te weinig animo was om de middagen
te organiseren en zaken te regelen. Met
de komst van Ayse was die dreiging
van de baan.

Museum
Iedere dinsdag komen de twintig tot
dertig vrouwen van Doslar bij elkaar.
Soms alleen om bij te praten bij een kop
koffie. Soms om te schilderen of voor
iets anders creatiefs. Eén maal in de
maand is er bingo, maar dat is een aflo-
pende zaak. Ook een voorlichtingsmid-
dag is mogelijk. Er is bijvoorbeeld een
keer een schoonheidsspecialiste op
bezoek geweest. Verder zijn er zo nu en
dan uitstapjes, naar het museum of,
zoals de laatste keer, naar Duitsland.
Het zijn de vrouwen zelf die de ideeën
aandragen, benadrukt Ayse. 
Ook wijkbewoonsters van
Nederlandse of Marokkaanse afkomst
zijn welkom als er iets speciaals wordt
georganiseerd. Maar echt mixen doet
het niet: Doslar is en blijft een groep
van en voor Turkse vrouwen. De taal-
barrière is de belangrijkste oorzaak,
zegt Ayse. De vriendinnen van Doslar
behoren tot de zogenaamde eerste
generatie buitenlandse vrouwen die
nooit goed Nederlands hebben geleerd
en het liefst Turks spreken. 
Ayse zelf is van de zogenaamde tweede
generatie. Als kind van 5 kwam ze
samen met haar moeder naar

Nederland. Haar vader was hier toen
al. Nu is ze 30 en heeft ze haar handen
vol aan het opvoeden van haar drie
kinderen (van 8, 6 en 1). Een baan zit er
even niet in. Maar als de kinderen gro-
ter zijn, wil ze zeker weer gaan werken.
‘Voor mij is dat heel gewoon. Voor de
vrouwen uit de oudere generatie in het
geheel niet. De man werkte, de vrouw
zat thuis. Zo hoorde dat tot twintig jaar
geleden.’

Emancipatie en integratie
Ze vindt het een grote vooruitgang dat
de meisjes van nu gewoon kunnen
gaan studeren. ‘Vroeger vonden ouders
dat onzin. Meisjes gingen trouwen en
voor de kinderen zorgen. Nu zien ze
wel dat het goed is dat ook hun doch-
ters een opleiding volgen.’ Zelf mocht
ze na middelbare school niet verder
studeren. En dat vindt ze nog steeds
jammer. 
Hatun is twintig jaar ouder dan Ayse.
Voor haar was het leren van de

Nederlandse taal niet vanzelfsprekend,
zoals het dat voor Ayse wel was. Ze
volgt twee dagen Nederlandse les, op
verzoek van de sociale dienst. ‘Dat is
leuk’, zegt ze. Nu haar man ziek is, en
ze minder op hem kan terugvallen,
wordt het des te belangrijker dat ze zelf
haar weg kan vinden in de samenle-
ving. Nederlands lezen, spreken en
verstaan is dan belangrijk.
De vrouwengroep was er al toen Ayse
nog een kleuter was. En ook als De
Vrijbuiter dicht zou gaan en de subsi-
dies minder zouden worden, zal Doslar
wel doorgaan, denkt ze. ‘Als er maar
een ruimte is waar we bij elkaar kun-
nen komen.’ Maar ze betwijfelt of de
jonge Turkse vrouwen van nu ook nog
behoefte hebben aan zo’n groep. Zij zijn
veel beter geïntegreerd in de
Nederlandse samenleving en zullen
zich gemakkelijker dan hun ouders en
grootouders aansluiten bij clubs en acti-
viteiten waarvoor de Turkse afkomst
onbelangrijk is. 

Ayse Kasa en Hatun Yilmaz in De Vrijbuiter. Foto: Nico Schonewille
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IJzeren ballen in handen van senioren
Jeu de boules. En je denkt vanzelf aan dorpjes in Zuid Frankrijk waar op het eind van de dag op het pleintje bij de
kerk de bewoners (vaak oude mannetjes) een partijtje spelen. Maar ook in Nijmegen blijkt het spel populair te zijn.
Vooral bij 55plussers. Op de baan van De Klokkentoren organiseerde jeu de boules-club Le Clocher in samenwerking
met de Beheerscommissie van het wijkcentrum én met financiële steun van Opweg voor hen een meerdaags toernooi.
Met groot succes.

Het zag er somber uit voor de finale-
dag. ’s Morgens viel de regen nog met
bakken uit een grijze hemel. Gelukkig
niet voor lang. Toen ’s middags begon-
nen werd met de kwartfinales, was de
zon al weer van de partij. Vier partijen
van twee tegen twee, elke speler heeft
drie ballen en probeert met zijn ijzeren
ballen – pardon boules – zo dicht
mogelijk bij het kleine balletjes – par-
don but – te gooien. Wie dat het beste
lukt wint en scoort punten. Het team
dat het eerst 13 punten heeft behaald,
gaat door naar de halve finale. En dan
lonken de prijzen. 
Meneer Huisinga legt het de verslagge-
ver allemaal haarfijn uit. Als voorzitter,
secretaris én penningmeester van Le
Clocher (De Klokkentoren!) speelt hij
een belangrijke rol bij de jeu de boules-
activiteiten in de wijk. Hij kan echter

niet verhinderen dat zowel Koos de
Hoop en Ton Janssen als Jef en Marjan
Peemen, die de eer van de
Goffertwijken moeten hooghouden, in
de kwartfinale worden uitgeschakeld. 

Lof
Het zijn de ‘gastspelers’ van het wijk-
centrum Dukenburg die om de eerste
plaats gaan strijden. De finale wordt
uiteindelijk, na felle tegenstand van het
dameskoppel Margret Ritser en Hanny
Verhees, gewonnen door de heren
Peter Wybenga en Ton Stokman. Wim
Soerink en Wout Vogel, die zo’n indruk
hadden gemaakt in de kwartfinale
door in no time hun tegenstanders met
13-0 te verpletteren, moeten genoegen
nemen met de derde plaats.
Eigen succes voor Le Clocher bleef uit.
Alhoewel? De algemene lof na afloop

voor de goede organisatie van het toer-
nooi wijst óók op een succes. Als het
aan de beheerder van De
Klokkentoren, Dick Speijdel ligt, zullen
volgend jaar de verschillende wijkclubs
dan ook opnieuw  een uitnodiging krij-
gen om een afvaardiging van het jeu de
boules-talent te sturen. 
Dan moet hij zeker Het Schonkie niet
vergeten. Begin september vierde de
jeu de boules-club uit het
Willemskwartier haar eenjarig bestaan
met een onderling toernooitje op haar
baan aan de Schonckstraat. De club
heeft al 30 leden (waarvan de oudste
maar liefst 82 jaar is). Meer dan genoeg
voor het samenstellen van een paar
ijzersterke teams. Goffertwijken, Hatert
en Dukenburg: maak jullie borst alvast
maar nat! 

Oproep ‘Trots in beeld’

Het Willemskwartier heeft vanouds iets met foto’s. Mirjam,
Dirk-Jan, Thérèse en Els hebben iets met het Willemskwartier
én met fotografie en video. Zo werd het idee geboren een digi-
taal beeldarchief aan te leggen voor en over de wijk. Het is de
bedoeling dat iedereen die in de wijk woont of werkt  van die
beeldverzameling gebruik kan maken. De groep wil allerlei
belangrijke en opmerkelijke wijkgebeurtenissen gaan vastleg-
gen met de video- of fotocamera. Te denken valt aan straat- en
buurtfeesten, nieuwe wijkinitiatieven, een jubileum, een bij-
zonder familiefeest of de geboorte van een drieling (je weet
maar nooit). Om aan materiaal te komen, vragen ze de mede-
werking van de bewoners: “Als je weet dat er bij jou in de
straat iets te gebeuren staat dat de moeite waard is, neem dan
contact met ons op.” Dat kan door een mailtje te sturen naar
trotsinbeeld@hotmail.com of door een briefje in de bus te doen
bij Els, Schonckstraat 55 (De Mei). 

Moeite met:
• het opstellen van een brief?
• foutloos schrijven?
• een formulier of werkbriefje invullen?
• het lezen van informatie op 

borden, roosters enz? 

Kom naar de Stadsleerplaats 
van het ROC Nijmegen
aan de Berg en Dalseweg 81 
te Nijmegen

Daar leert u beter lezen, schrijven
rekenen, computeren.

- e 53 per schooljaar voor Nederlandstalige 
volwassenen met maximaal 4 jaar 
vervolgonderwijs

- overdag of ’s avonds in overleg

Bel voor informatie of aanmelding naar 
Bernadet Laeven, tel. (024) 3238765
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Grip op de knip

Op een zonnige vrijdagochtend 23 sep-
tember kwam nietsvermoedend
Wendy Gabriël uit de Ten Kate straat de
Wijkpost binnenlopen. Natuurlijk wist
ze dat ze een winkelwagen vol met
boodschappen had gewonnen, maar
niet dat er een heel ontvangstcomité
rond de koffietafel op haar zat te wach-
ten. Kami Falihi van de Wijkpost was
de gastheer en verder waren zijn colle-
ga Rob Starreveld, de wijkmanager Jan
Bannink en  Dirk-Jan Burgersdijk van
de wijkraad aanwezig. Toen de koffie
was ingeschonken en de cake uitge-
deeld kwam de filiaalmanager van de
Albert Heijn aan de Groenestraat aan-
schuiven, die de boodschappenkar had
gesponsord. Even later kwam Albaer

Hillen -raadslid van het CDA- binnen
die de bloemen overhandigde aan de
gelukkige winnares. 
De dag daarvoor had Wendy  een gokje
gewaagd in de Wijkpost waar de gevul-
de boodschappenkar stond gepar-
keerd. Die stond daar in het kader van
de supermarktprijsvraag  tijdens de
‘Grip op de Knip’ actieweek van de
gemeente. Zij moest raden hoeveel de
boodschappen kostten die in de kar
lagen. Op een paar centen na raadde zij
het totaalbedrag van  45 euro. ‘Ik kan
de boodschappen goed gebruiken
want alles wordt de laatste tijd zo
duur’, aldus de achtentwintigjarige
Wendy die voor 32 uur als verzorgings-
assistente werkt in het verzorgingshuis

de Doekenborg in de wijk Aldenhof.  
Er hadden volgens Kami ongeveer 45
wijkbewoners meegedaan met de actie
en dat hadden er meer kunnen zijn. ‘Er
waren mensen bij die zeiden dat ze niet
mee wilden doen omdat ze het een
ander meer gunden. Ja, dat is typisch
iets van het Willemskwartier’, aldus
Kami. 
De gemeente Nijmegen organiseerde
de ‘Grip op de Knip’ actieweek om
inwoners te informeren over schuld-
hulpverlening . Het blijkt dat steeds
meer Nijmegenaren in de financiële
problemen raken en hulp nodig hebben
om hier weer uit te komen. Er was extra
aandacht voor mensen met een laag
inkomen. Krijgt u waar u recht op
heeft? Veel mensen weten niet dat ze
recht hebben op bijvoorbeeld huursub-
sidie, belastingteruggave of bijzondere
bijstand. Ook na deze week kunt u met
uw vragen hierover terecht bij de
Wijkpost , Willemsweg 211, 
tel.024-3501743.

Mirjam Schuilenga 

Albaer Hillen, Wendy Gabriël en Falco  Otterloo, filiaalmanager Albert Heijn Groene straat. 

Willemskwartier in beeld
Tentoonstelling in Stadswinkel

Voor een serie artikelen in het magazi-
ne van het ministerie van VROM volg-
den journalist Harry Perrée en foto-
graaf Marcel van den Bergh een jaar
lang het wel en wee van het
Willemskwartier. De wijk behoort tot
de 56 aandachtswijken die van het
ministerie extra geld en middelen krij-
gen om opgelopen achterstanden weg
te werken. Perrée en Van den Bergh
hebben vooral het dagelijkse leven in
de wijk willen laten zien. Zo bezochten
ze onder meer de slager op de
Willemsweg, het Ouderkindcentrum,
de bewonersorganisatie, de netwerk-
agent en de speeltuin.
Naar aanleiding van deze artikelen is

een kleine expositie gemaakt die te zien
is bij het Open Huis in de Stadswinkel.
Bezoekers krijgen via een wandvullend
beeld een aardige kijk op het reilen en
zeilen in de wijk. Ze zien kinderen van
het Zwerfvuilteam in actie, jongeren
die zich uitleven op het voetbalpleintje
en maken kennis met bewoners die
hart voor hun buurt hebben… De 6
ansichtkaarten met foto’s van Van den
Bergh zijn gratis mee te nemen. 

Openingstijden 
Open Huis, Mariënburg 75: 
ma., wo., vrij. 9.00 tot 17.00 uur, 
din. 9.00 tot 12.30 uur, 
do. 9.00 tot 20.00 uur  

De OpWEG-krant is een uitgave
van de bewonersorganisatie
OpWEG uit het Willemskwartier,
de Landbouw-, Kolping- en
Muntenbuurt.

Redactie: 
Jamaa Himi, Ferry Blüm,
Nico Schonewille

Redactie-adres: OpWEG
Thijmstraat 157A, 
6531 CR Nijmegen
stichting.opweg@planet.nl

Auteurs:
Marij Smits, Cyril Lansink,

De OpWEG-krant is nu ook digi-
taal te bekijken op 
www.willemskwartiernijmegen.nl,
www.muntenbuurt.nl en
www.kolpingbuurt.com

de volgende opwegkrant 
verschijnt op 15 december

Colofon:
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Zowel overdag als ’s avonds vinden
in De Vrijbuiter activiteiten plaats
waar nieuwkomers zich bij aan kun-
nen sluiten. Iedereen kan ‘s morgens
binnenlopen voor een kop koffie en
een praatje.Voor tieners is er een open
inloop na school. Daarnaast zijn er
allerlei vaste groepen. Zo kun je in De
Vrijbuiter terecht voor naailes of voor
tekenen en schilderen onder deskun-
dige begeleiding. Er is er een gemeng-
de kaart- en biljartclub. Zo’n 70 senio-
ren spelen er bingo en op zaterdag is
er bingo voor volwassenen en kinde-
ren. Ook biedt het buurtcentrum
onderdak aan drie vrouwengroepen,
twee meidenclubs en een mannen-
groep.  

Ontspannen
‘Elke week komen hier zo’n 200 men-
sen over de vloer’, zegt beheerder
Gerrie Looman. Hij is geboren en
getogen in het Willemskwartier en

runt het buurthuis samen met gast-
vrouw Fatma Gulmez, die er al ruim
tien jaar werkt. De activiteiten worden
georganiseerd met ondersteuning van
welzijnsorganisatie Tandem. Maar
zonder de tientallen vrijwilligers uit
de wijk zelf zouden veel groepen niet
kunnen draaien. Trui Willems is een
van hen. Haar vrouwengroep komt ‘s
maandags bij elkaar. ‘We zijn nu met
z’n tienen, er kunnen nog vrouwen
aanschuiven. We bedenken elke week
een activiteit, dikwijls iets creatiefs,
knutselen. Maar als je daar geen zin in
hebt, hoef je je niet te vervelen. Het is
gezellig en van de gesprekken steek je
altijd iets op.We sparen voor een jaar-
lijks groepsuitje. Het bedrag loopt
ongemerkt op, zodat we er iets bijzon-
ders van kunnen maken.’
En wat doen de mannen op donder-
dagavond? ‘Ontspannen’, zegt vrij-
williger Erik van de Broek, ‘gewoon
kameraadschappelijk, mannen onder

elkaar: we darten of biljarten, drinken
een pilsje en praten.’ Mannelijke ver-
sterking is op donderdagavond van
harte welkom. 
En dan zijn er nog de extra activiteiten
door het jaar heen: Sinterklaas voor de
kleintjes, een kaartmarathon, kerst-
bingo, carnaval, de jaarlijkse rommel-
markt. Voor het organiseren hiervan
zoekt De Vrijbuiter nog enthousiaste
vrijwilligers. Wie voelt zich aange-
sproken?

De Vrijbuiter, Ten Katestraat 6. 
Ook in De Haard (Groenestraat 170), De
Klokkentoren (Slotemaker de Bruïneweg
272) en De Inloop (Kolpingstraat 2) zijn
de activiteiten weer begonnen. Informeer
naar het programma.   

De Vrijbuiter opent seizoen
Op zaterdag 1 oktober luidde buurtcentrum De Vrijbuiter het nieuwe seizoen feestelijk in met een drankje en een
hapje en Nederlandstalige muziek. Deelnemers en vrijwilligers van de vaste groepen ontmoetten elkaar. Anderen
kwamen een kijkje nemen: ‘Ik heb nu wel zin om iets  in de buurt te doen, maar weet nog niet wat.’ Er is keus genoeg. 

Openingstijden: 11.00 uur - 18.00 uur
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Op 19 juni was in De Kolpingbuurt een straatvoetbal toernooi. Om technische redenen heeft deze
foto van dit toernooi de vorige OpWEG-krant niet gehaald, daarom in deze uitgave. Let op de
prachtige muurschildering op het huis. Foto: Nico Schonewille.

Opweg is de budgethoudende bewo-
nersorganisatie voor het Willems-
kwartier, de Landbouwbuurt, de
Muntenbuurt en de Kolping. Van de
gemeente ontvangt Opweg jaarlijks
subsidie om activiteiten en initiatie-
ven van bewoners die de leefbaar-
heid en veiligheid van de wijken
bevorderen, te ondersteunen.
Voor financiële ondersteuning dient
er een aanvraag te worden inge-
diend: een brief(je) waarin u
beschrijft wat u van plan bent, met
wie u dit van plan bent, met welk
doel en wanneer. Graag een 
overzichtje erbij van het geld dat u
nodig heeft en waarvoor dat geld
bedoeld is.
De eerstvolgende keer dat Opweg
over uw aanvraag vergadert is 
11 november a.s. Het Knelpunten-
fonds behandelt aanvragen die niet
hoger zijn dan e 300,-. Ook hiervoor
een zelfde soort briefje. Over deze
aanvragen wordt vergaderd op 
18 november.

De Opweg-krant is een uitgave van
Opweg. Het is een wijkblad dat, met
een oplage van 2800 stuks, huis-aan-
huis wordt verspreid. Wanneer u 
de krant niet in de bus heeft ontvan-
gen en uw buren wel, neem even
contact op.
We zijn altijd op zoek naar berichten
en foto’s over activiteiten in de 
wijken. Dus heeft u iets te melden,
wilt u een stukje schrijven of een foto
laten zien, neem dan contact op voor
1 december a.s. 

Wanneer u een advertentie wil 
plaatsen, kunt de de tarieven bij ons
opvragen.

De volgende Opweg-krant verschijnt
rond 15 december.

Opweg, het Knelpuntenfonds en de
Opweg-krant zijn te bereiken op
Thijmstraat 157A
6531 CR Nijmegen
telefoon: 3505140
email: stichting.opweg@planet.nl

Opweg, 
Opweg-krant &
Knelpuntenfonds

Bouwen, breken en BBQ
Op 19 november gaat in theater LUX de documentaire ‘Bouwen, breken en
bbq’ in première met een zomers beeld van het Willemskwartier vlak voor
de sloop.

Een oude volkswijk aan de vooravond
van haar verjongingskuur en een prille
nieuwbouwbuurt waar het straatleven
net ontluikt. Dit was een van de uitver-
koren ideeën van de voorronde van de
Nijmeegse Stadsfilmwedstrijd in het
kader van Nijmegen 2000. Het resultaat
is een gefilmd dubbelportret van het
Willemskwartier en de wijk Visveld in
de Waalsprong. 
Ondersteund door een bescheiden
filmbudget, trokken filmmaaksters
Maaike Lange en Maayke Kleinbussink
afgelopen zomer met camera en micro-
foon de wijk in. Ze filmden het straatle-
ven en spraken met mensen in en rond
de Genestetlaan. Nu de dichtgetimmer-
de woningen ten prooi vallen aan de
knijpmachine werken zij aan de eind-
montage. ‘We hadden gedacht dat de
mensen somber zouden zijn’, zegt

Maaike Lange. ‘Het is niet niks als je
vertrouwde buurt uit elkaar valt. Maar
het viel ons op hoe blijmoedig iedereen
was. De voornaamste zorg was of met
de nieuwbouw ook de ouderwetse
gezelligheid terugkeert.’ Met de film,
die 20 minuten duurt, blijft in elk geval
een levendig beeld van het oude
Willemskwartier voor het nageslacht
bewaard. 
Binnenkort is de finale van de filmwed-
strijd. De winnaar ontvangt de Joris
Ivensprijs Nijmegen 2005. Alle inge-
zonden films worden op zaterdagmid-
dag 19 november vertoond tijdens het
'Stadsfilmfestival Nijmegen 2000' in
drie zalen van theater LUX. Aanvang
12.00 uur, toegang 5 euro. De maaksters
zijn van plan hun debuutfilm daarna
ook te vertonen in De Vrijbuiter. 

Zin in Zaalvoetbal?
Sportrijk Willemskwartier maakt het mogelijk dat kleine teams van buurt-
bewoners, jongeren en volwassenen, zaalvoetbal spelen in verschillende
sportzalen. Bent u 18 jaar of ouder  en wilt u met een eigen team van 6-7 
personen wekelijks zaalvoetbal doen, meldt u dan aan bij Louis Coenen,
telefoon 3555085.
Ook voor meisjes is het mogelijk om aan zaalvoetbal te doen. Vanaf 10 jaar.
Aanmelden per team (met naam, adres en geboortedatum) bij Louis Coenen.
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Wijkraad Willemskwartier aan de slag 
De sloop en nieuwbouw en de herinrichting van het Willemskwartier zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de wijk.
Veel zaken zijn nog niet duidelijk, terwijl bewoners willen weten waar ze aan toe zijn. Wijkraad Willemskwartier wil
een schakel zijn tussen bewoners enerzijds en de gemeente en woningstichting Portaal anderzijds. Daarvoor is het
belangrijk dat veel wijkbewoners meedoen en knelpunten die zij ervaren kenbaar maken.  

Deze zomer organiseerde de Wijkraad
bijeenkomsten met groepen bewoners
en wijkorganisaties over het toekomsti-
ge Voorzieningenhart. Over de locatie
en invulling daarvan heeft de gemeen-
te nog geen enkele definitieve beslis-
sing genomen.Dat betekent dat mensen
lang in onzekerheid verkeren of zij wel
of niet in hun huis kunnen blijven
wonen. De Wijkraad zet zich ervoor in
dat direct betrokkenen persoonlijk op
de hoogte worden gehouden. Ook wil
de Wijkraad beschikken over alle infor-
matie van de gemeente en Portaal die
met de wijk te maken heeft. Zo kunnen

vragen van bewoners zo concreet
mogelijk worden  beantwoord, want
met halve waarheden en geruchten
schiet niemand wat op.
Op 13 oktober bekijkt de Wijkraad
samen met wethouder Van Hooft, wijk-
beheerders, politie en medewerkers van
Tandem een deel van de wijk om even-
tuele knelpunten te ontdekken. Wie
knelpunten weet, kan contact opnemen
met de Wijkraad. (Dat kan natuurlijk
ook nog na 13 oktober.) En op 1 novem-
ber organiseert de Wijkraad een bijeen-
komst in basisschool Groot Nijeveld
voor bewoners van dit wijkdeel.    

De Wijkraad is een vereniging. Elke
bewoner van het Willemskwartier
ouder dan 18 jaar en iedereen die in de
wijk werkt kan (gratis) lid worden. Hoe
meer bewoners lid zijn, hoe beter de
Wijkraad voor hen kan opkomen. Een
aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de
Wijkpost of  via de website, die daar-
naast ook informatie en verslagen van
bijeenkomsten bevat. 

Wijkraad Willemskwartier, Willemsweg
211, 6531 DJ Nijmegen, E-mail: 
wijkraadwillemskwartier@gmail.com. 
Website: www.willemskwartiernijmegen.nl 

Een chip is een elektronisch implan-
taat ter grootte van een rijstkorrel. De
dierenarts brengt het aan onder de
huid van het dier via een injectie-
naald. De gegevens worden centraal
geregistreerd. De code is bij het dier af
te lezen met een scanner. Hierdoor
kunnen huisdieren die vermist en/of
gewond zijn weer snel bij de eigenaar
worden terugbezorgd. 
Toen de eerste bewoners uit de sloop-
woningen vertrokken, kreeg de die-
renambulance op de Thijmstraat
enkele meldingen van verloren en
loslopende huisdieren. Soms stond de
chip nog geregistreerd op het oude

adres. Door rondvraag in de buurt –
‘Kent u dit hondje?’- konden ver-
dwaalde viervoeters alsnog op hun
nieuwe adres worden afgeleverd. 
Alle dieren, van muis tot olifant, kun-
nen worden ‘gechipt’. Het is dan wel
belangrijk dat bij verhuizing de regis-
tratie van het dier wordt aangepast.
Het inbrengen van een chip kost 30 tot
40 euro, een adreswijziging 3,50 euro.
Dat laatste kan door een voorbedrukt
kaartje – verkrijgbaar bij uw dieren-
arts - met de ‘streepjescode’ en het
nieuwe adres van Boef of Mimi op te
sturen naar de centrale databank.  

Kent u dit hondje? 
Niet alleen hun baasjes, ook honderden huisdieren in het Willemskwartier
gaan de komende jaren verhuizen. En ook Boef en Mimi kunnen daar behoor-
lijk gestrest van raken. Een tip van Gemmie van de dierenambulance: laat uw
huisdier chippen. En stuur, ook bij een tijdelijke verhuizing, een verhuisbe-
richt naar de centrale databank. Anders heeft zo’n chip weinig zin. 

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@hootmail.com

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

Politiebureau Muntweg
(Team Midden-Zuid/Team Zuidrand)
Muntweg 209
Te bereiken via: 0900-8844

Belangrijke 
Adressen

Oproep:
De Wijkraad Willemskwartier wil graag in contact komen met de oude en
nieuwe bewoners van het Willemskwartier. De bewoners van de De
Genestetlaan, De Pater van Meursstraat, Het Potgieterplein en de 
Da Costastraat zijn verhuisd. Hun huizen worden gesloopt. Wanneer de
nieuwe huizen klaar zijn komen een aantal van deze bewoners terug. Met
hen wil De Wijkraad Willemskwartier graag in contact komen. Dus bent u
een oud-bewoner en wordt u weer een nieuwe bewoner, meldt u s.v.p. bij 
De Wijkraad Willemskwartier. (Men kan zich melden in de Wijkpost)
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Open dag ateliers aan de Spadestraat 4/11
Een broedplaats van kunst in de Landbouwbuurt

Sinds oktober 2004 zijn een aantal
Nijmeegse kunstenaars en vormgevers
de trotse eigenaren van een pand aan
de Spadestraat, dat zij voordien huur-
den van de gemeente. Op zondag 6
november van 11.00 tot 17.00 uur ope-
nen ze voor de vierde keer de deuren
voor het publiek. Er zal in de diverse
ateliers een grote verscheidenheid aan
werk te zien zijn: schilderijen, meubels,

illustraties, beeldhouwwerk, glaskunst
enz. Ook zullen een striptekenstudio en
een vormgevingsbureau zich presente-
ren. Een expositie van de ‘bewoners’ is
te zien in de gang. Verder is er een kun-
stuitleen en kunnen kinderen onder
begeleiding in het kinderatelier zelf
kunstzinnig aan de slag. 
Voor het eerst vindt er bovendien een
kunstveiling plaats. Tussen 15.00 en

16.00 uur zullen zo’n 20 kunstwerken
geveild worden. De opbrengst van de
veiling is bedoeld voor de financiering
van een nieuw dak op het pand. Meer
informatie over de veiling (met afbeel-
dingen van de aangeboden kunstwer-
ken) en de open dag is te vinden op de
website www.spadeateliers.nl. U kunt
ook bellen met Els Crum (06-16710529)
of Carolina Wajon (06-23884183) 

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.

Van 15 t/m 19 augustus waren er kinderzomeractiviteiten in het Willemskwartier. Een onderdeel was een inzameling voor Villa Pardoes. 
Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Op de foto laten deelnemende kinderen trots de
opbrengst van de inzameling zien.

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

 


