
Maar dan begint de regen opnieuw om niet meer op te 
houden voordat het tijd is voor de broodjes bij de tent 
op de hoek van de Leo XIIIe straat en de Kolpingstraat. 
In de stromende regen delen bewoners snoepjes uit aan 
de kinderen en verontschuldigt een bewoner zich dat ze 
vanwege een armblessure niet zelf mee kan doen. Maar 
heel veel bewoners laten zich niet zien. Die zitten onder-
tussen vermoedelijk aan tafel. Misschien hadden ze de 
stichting beter Wij Lopen Voor De Wijk kunnen noemen. 
Door de regen.
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Kolping opgefleurd 
in de hozende regen.
Op donderdag 9 juli liepen er tegen het einde van de 
middag plotseling grote groepen mensen door de straten 
van de Kolping. Een samenscholing noemde één van 
de bewoners het gekscherend. Hoewel…plotseling? Zo 
plotseling was het niet. Op initiatief van de stichting Wij 
Staan Voor De Wijk, een samenwerkingsverband van de 
gemeente, Novio Stadsbussen, Talis Woningcorporatie, 
de DAR, voetbalclub NEC en het ROC Nijmegen, was 
maandenlang gewerkt aan de voorbereiding, zo vertelt 
Joep Goessens, de projectleider: deze Opfleurdag voor de 
Kolping. 

Vanaf half vijf verzamelden alle deelnemers zich in 
Buurtcentrum De Inloop. Terwijl er al druk broodjes 
werden gesmeerd voor na afloop druppelden mede-
werkers van de gemeente, van Tandem, de wijkagent 
en achtereenvolgens in twee groepen 23 buurtrangers 
uit het Willemskwartier met begeleiders, en zes uit 
de wijk Grootstal binnen. “De rest had een feestje op 
school,”zo verontschuldigde zich één van hun begelei-
ders. Medewerkers van BREED, van The Switch, een 
bedrijf verbonden aan Talis, en van de DAR waren toen 
al ruimschoots aanwezig, met de nodige (veeg)wagens, 
kruiwagens, bezems en scheppen, schoffels en natuur-
lijk de knijpers en de vuilniszakken voor het zwerfvuil. 
Als klap op de vuurpijl verschenen niet minder dan zes 
NEC-spelers. Seizoenkaarthouders van NEC uit de buurt 
fungeren immers als ambassadeurs voor de buurt.

Natuurlijk moeten dergelijke momenten vereeuwigd 
worden met foto’s. Maar terwijl de plaatsjes geschoten 
worden, met de spelers, zonder de spelers, de hele groep 
en andere variaties, de rode en zwarte NEC-petten uitge-
deeld, begon het te regenen. Die bui hield gelukkig snel 
op, zodat niet al te veel later de groepen op pad gingen. 
Zwerfvuil oppikken uit de goten, de plantsoenen en 
ook de voortuinen werden niet overgeslagen door de in 
felgele hesjes gestoken buurtrangers. Ook de Muntweg 
werd niet overgeslagen. BREED en The Switch schonen 
met professionele apparaten de achterpaden, terwijl de 
veegwagen in de hele buurt  te horen is geweest. Een 
druk schoffelende NEC-speler in de Aalbersestraat licht 
toe dat hij graag van tijd tot tijd aan dit soort acties mee-
doet. “We worden ervoor gevraagd en dan kijken we of 
er tijd voor is. Het is geen verplichting.”

Opweg

Buurtrangers werkten mee aan de opfleurdag van de Kolping.

Hobbywerkplaats De Haard start op 1 september 
opnieuw met een vrouwenclub. Die bestond in het ver-
leden daar al, maar moest verdwijnen omdat de Haard 
niet langer over voldoende man(vrouw)uren beschikte 
voor de begeleiding ervan. Inmiddels heeft de stichting 
OpWEG voldoende geld beschikbaar gesteld om tot 
1 januari 16 uren te kunnen financieren. Met dat geld 
wordt onder meer begeleiding voor de nieuwe/oude 
vrouwenclub betaald. De club gaat op de maandag-
avonden draaien van half zeven tot tien.
In de tussentijd, tot 1 januari 2010, gaat de gemeente 
Nijmegen een onderzoek instellen naar de bereik-
baarheid van De Haard, aldus Henk van Leth van de 
Hobbywerkplaats. Daarvan zal afhangen wat er na 1 
januari gaat gebeuren. ‘Het is allemaal nog een beetje 
onzeker op het moment’, aldus Henk.

De Haard start weer
met vrouwenclub
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Buurtcentrum De Haard
Groenestraat 170
Telefoon 024 - 3540919
bcdehaard@hotmail.com

Buurtcentrum De Vrijbuiter
Ten Katestraat 6
Telefoon 024 - 3551376

Wijkcentrum De Klokkentoren
Slotemaker de Bruïneweg 272
Telefoon 024 - 3552649
klokkentorenwijkcentrum@hot-
mail.com

Bewonersbelangengroep 
Landbouwbuurt
Gaffelstraat 39
024 3558206
jaribaas@kpnplanet.nl 

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

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

Wijkraad Willemskwartier
Willemsweg 211, 6531 DJ
06-14028364
wijkraadwillemskwartier@
gmail.com

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

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

Ook voor de Landbouwbuurt is er tegenwoordig geluk-
kig wat meer aandacht, zo is gebleken.
Het heeft 30 jaar geduurd voordat er een kinderspeel-
plek in de buurt werd aangelegd. Die speelplek is er 
nu sinds enkele jaren, gelegen aan de ‘kop’ van de 
Landbouwstraat, het pleintje dat ligt tussen deze  ‘kop’, 
de Muntweg, de tuin van Muntweg 211 en de spoorlijn. 
Vanaf dat pleintje kunnen voetgangers en fietsers via een 
bruggetje naar de andere kant van de spoorlijn komen.

Op dat zelfde pleintje is er nu een pannakooi bijgeko-
men. Er blijkt nog ruimte genoeg te zijn voor een ronde 
kooi, 2 meter hoog en met een diameter van 6 meter. 
Daar kunnen de jongeren voortaan veilig voetballen, 
zonder het verkeer te hinderen of door het verkeer 
gehinderd te worden. Een wens van de jongeren zelf, 
opgepikt door de Bewonerscommissie, is hiermee in ver-
vulling gegaan.
Zo’n kooi is natuurlijk niet te vergelijken met een voet-
balveld, maar het panna-voetbal wordt ook volgens 

Landbouwbuurt heeft pannakooi
andere regels gespeeld dan het gewone voetbal. Omdat 
niet iedereen deze regels kent, komen ze op een bord 
aan de kooi zelf te hangen. Met ingang van deze zomer 
kunnen nu ook de jongeren uit de Landbouwbuurt dicht 
bij huis lekker “uit de voeten”.
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Het lijkt een beetje Frans, maar je zegt gewoon: Alles 
Kids, de naam van de nieuwe kleinschalige kinderop-
vang aan Willemsweg 89 in het Willemskwartier. Nu 
wordt het pand nog door Portaal helemaal opgeknapt, 
eind augustus is de ruimte klaar voor de opvang van 
maximaal zes kinderen per dag, vijf dagen in de week, 
van ’s ochtends vroeg  (vanaf 08.00u) tot laat in de mid-
dag, 17.00u, 18.00u en zelfs 19.00u is mogelijk. 

Daphne Hoekstra en Eefke Stokman, zo heten de initia-
tiefneemsters, twee jonge vrouwen met cultureel maat-
schappelijk werk en sociaal pedagogische hulpverle-
ning  in hun rugzak. Voor de opvang van kinderen 
hebben ze een speciale training gevolgd, hun EHBO-
diploma moeten halen en een verklaring omtrent goed 
gedrag.  Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar zijn er van 
harte welkom, maar de vrouwen verwachten dat het 
vooral om kinderen van 0 tot 4 jaar zal gaan, baby en 
peuteropvang dus, voor een aantal dagen in de week. 
Kinderen boven de 4 jaar gaan naar school. Voor hen is 
naschoolse opvang mogelijk. 

Het is een mini-crèche; kleinschalig, flexibel, huise-
lijke sfeer, individuele aandacht met laagdrempelige 
opvoedingsondersteuning wanneer dat nodig is. Eefke 
Stokman wordt de vaste juf. Die begeleidt de kinderen, 
legt ze op tijd te slapen, laat ze spelen en verzorgt het 
eten.De Wet kinderopvang (2005) regelt de kwaliteit 
en financiering van de kinderopvang. Kinderopvang is 
een zaak van ouders, werkgevers en overheid en hier-
door prima betaalbaar. Wie er meer van wil weten kan 

Allez-Kidz: kleinschalige 
kinderopvang in Willemskwartier

bellen met 024-8486861 of mailen naar info@allez-kidz.
nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Daarnaast doet Allez-Kidz ook aan bemiddeling. 
Begeleiding is misschien een beter woord. Ouders/ ver-
zorgers die van plan zijn om zelf een eigen mini-crèche-
aan-huis te beginnen, opvangouder te worden dus, kun-
nen kontakt opnemen met Daphne Hoekstra. Voldoet 
de kandidaat aan alle eisen? Is de woning geschikt voor 
opvang van kinderen? Is er ondersteuning nodig bij de 
boekhouding? Allez-Kidz helpt erbij. Wanneer aan alle 
voorwaarden is voldaan kan de opvangouder zelfstan-
dig aan de slag onder de vleugels van Allez-Kidz. 

Opvangouders kunnen zelf ook kinderen hebben (dit is 
overigens geen vereiste) en combineren de opvang met 
de zorg voor het eigen gezin. Als opvangouder kunt 
u een aantal kinderen tussen 0 en 12 jaar opvangen 
in uw eigen huis. U kunt dit hele dagen doen, maar 
ook een aantal uren per dag (bijvoorbeeld na school-
tijd). Natuurlijk kan ook de kinderoppas, bijvoorbeeld 
oma of buurvrouw, zich aanmelden bij het Allez Kidz. 
Een kinderoppas kan een bekende zijn uit de nabije 
omgeving van het kind en zijn familie. De kinderop-
pas wordt dan officieel opvangouder volgens de Wet 
Kinderopvang en heeft de ouder dus recht op een ver-
goeding, namelijk kinderopvangtoeslag.

Op woensdag 3 september van 16:00 tot 20:00 houdt 
Allez-Kidz een open dag. Dan kan iedereen kennis 
komen maken of een kijkje komen nemen.

Daphne en Eefke voor 
hun nieuwe pand aan 
de Willemsweg
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Op zondag 14 juni stond de hele Willemsweg vanaf 
de Kop tot aan de staart voor de vijfde keer helemaal 
vol met kramen voor de Trots op de Wijk-dag in het 
Willemskwartier. En natuurlijk waren er het dieren-
weitje, de draaimolen voor de kleintjes, de klimwand, 
kramen voor eten en drinken en het podium ter hoogte 
van de Genestetlaan voor het bekende optreden van 
zanger Martin, maar ook van anderen, o.a. Danny 
Everett.

Ter hoogte van het hek rondom het sloopterrein van 
de VZH-woningen waren door de Open Wijkschool, 
OKC Mengelmoes, Peuterspeelzaal Willemijntje allerlei 
kinderactiviteiten opgezet, de jongeren hielden er een 
pannatoernooi en de buurtrangers gingen weer rond 
met doosjes heerlijke kersen. Op de hekken rond het 
sloopterrein hingen de foto’s van Anouk Beumers bin-
nen het kader van Nijmegen Visueel. Er was dus weer 
heel veel……

Maar er was ook van iets anders heel veel, en nog wel 
de hele dag door. Het begon al rond 9 uur en hield pas 
op rond half vier. Regen. Heel veel regen. De zon liet 
de wijk duidelijk in de steek. Maar bijna niemand liep 
er voor weg. Natgeregend, onder paraplu’s of regen-
jassen bleven de bezoekers komen en waren, toen het 
eindelijk weer droog werd, moeilijk te bewegen te stop-
pen. Ja, daar zijn we trots op. Maar trots op de regen? 
Nee. Graag volgend jaar weer zon.

Trots op het 
Willemskwartier
in de regen

Multiculturele Dag
Willemskwartier
Op 17 mei werd ie al weer voor de derde keer gehou-
den, de multiculturele dag in het Willemskwartier, in 
en rond basisschool Groot-Nijeveld. Toen de kramen, 
de popcorn, twee springkussens en de Buurthulp-
koffiekraam werden neergezet, dreigde het te gaan 
regenen. Er vielen ook wel wat druppels. De ponys 
voor de kinderen liepen desondanks gewoon hun 
rondje, maar het Turkse theehuis, de Afrikaanse en 
andere hapjes en vooral de muziek verhuisden naar 
binnen.

Daar traden Dave van Well en Danny Everett op en 
een Turkse dansgroep van allemaal meiden in Turkse 
kleding. Voor de organisatie tekenden dit keer de 
Multiculturele Bewonersgroep, Tandem en de Open 
Wijkschool Groot-Nijeveld.
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Met een ferme handdruk, een bos bloemen voor elk 
van hen en een korte afscheidtoespraak van wet-
houder Hans van Hooft, kwam er een einde aan de 
(bijna) dagelijkse rondgang van de buurtpreventie-
medewerkers door Willemskwartier, Wolfskuil 
en Waterkwartier. Dat gebeurde in de ‘wijkpost’ 
van Portaal, het kantoor van Jan Gerrits aan de 
Willemsweg 87 op 25 juni.

Ze waren er gekomen om bij te dragen aan de veilig-
heid van de wijken, maar tegelijk was het ook een 
opleiding voor de medewerkers zelf. Een aantal van 
hen was al eerder elders aan het werk. Nu gaan ook 
de laatsten na het behalen van hun laatste examen 
op zoek naar een reguliere baan, in de beveiliging bij 
voorbeeld.

Of ze hun eigen wijk niet met heel andere ogen zijn 
gaan bekijken, werd er gevraagd, namelijk met de 
ogen van de oplettende toezichthouder? Dat werd 
bevestigd. Een wandeling door de wijk zal nooit 
meer zijn als voordat ze preventiemedewerker 
waren. Het opletten is hun in het bloed gekropen. 

Buurtpreventie neemt afscheid

Het wordt met enige weemoed gezegd. Jammer dat 
er een einde aan is gekomen. En zoals wel vaker 
gehoord wordt: de gemeente onderzoekt de moge-
lijkheid voor een voortzetting van dit project. 

Preventiemedewerkers bij het afscheid

Het was duidelijk aan hem te zien dat het een com-
plete verrassing was, toen Jamaa Himi op 15 mei 
de zilveren Waalbrugspeld werd opgespeld door 

Waalbrugspeld voor Jamaa Himi.
wethouder mevrouw Scholten. De feestelijke bijeen-
komst waarop dat gebeurde, gehouden in de ruimte 
van El Joudor aan de Pontanusstraat, was bedoeld 
als afscheid. Jamaa Himi heeft de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt.

El Joudor was zijn werk, juridische en andere onder-
steuning voor bewoners van Marokkaanse afkomst 
uit heel Nijmegen. In het Willemskwartier kennen 
de mensen hem beter als voorzitter van Stichting 
Sportrijk Willemskwartier, de ‘club’ die al jarenlang 
sportactiviteiten voor kinderen en jongeren orga-
niseert. Ook was hij jarenlang verbonden, de laat-
ste jaren tot eind 2006 als voorzitter, aan Stichting 
OpWeg, de budgethoudende bewonersorganisa-
tie. Als zodanig heeft Jamaa er, samen met ande-
ren, voor gezorgd dat er een Houthobby- en een 
Autohobbywerkplaats kwam, dat OKC Mengelmoes 
er kwam en ook De Muus.

Daarnaast is hij vanaf de start verbonden (en 
blijft ook verbonden) aan het bestuur van het 
LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband 
Achterstandswijken. Nu hij met pensioen is, gaat 
hij niet achter de Marokkaanse variant van de gera-
niums zitten. Hij blijft actief als vrijwilliger voor El 
Joudor, als voorzitter van Sportrijk Willemskwartier 
en sinds kort ook als bestuurslid van Wijkraad 
Willemskwartier. 
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In 1935 vestigde de bekend geworden Nijmeegse 
fotograaf Verweij zich aan de Groenestraat 241, en 
daar hebben altijd fotografen of fotozaken gezeten. 
Tot ruim een half jaar geleden. Toen reed Salma 
Bah, als 16-jarig meisje naar Nederland gevlucht 
vanuit het Westafrikaanse Sierra Leone, over de 
Groenestraat en zag het bordje ‘te huur ‘ op de 
ramen geplakt. En nu heeft ze daar haar eigen 
Beauty Salon Rasma.

Schoonheidsspecialiste wilde Salma altijd al worden. 
Ze haalde er de benodigde diploma’s voor, maar 
het lukte niet om een werkgever te vinden. Toen 
besloot ze voor zichzelf te beginnen om in haar eigen 
onderhoud, en natuurlijk van haar drie kinderen, te 
kunnen voorzien. De formule die ze ervoor bedacht 
is van een hele simpele schoonheid: de alles-in-één 
formule. Dames, heren maar ook kinderen kunnen er 
voor alles tegelijk terecht: haren, gezicht, handen en 
voeten. Wassen, knippen, vlechten, extensions en ook 
is er een zonnebank. Eigenlijk is het dus de kleine 
buurtsuper onder de beautysalons.

En of de naam Rasma nog iets speciaals betekent? 
Nee, het is gewoon een mooie naam.

Beautysalon RASMA

In wijken als de Hazenkamp zijn ze nog niet zo lang 
geleden ontdekt: de kinderstraatspeeldagen of de 
straatfeesten. In de Kolping was het al veel langer 
bekend. Dit jaar waren ze er daar mooi vroeg bij, 
op 10 juni al. Een springkussen en andere spel-
letjes op het ‘pleintje’ tussen Leo XIIIe straat en de 
Kolpingstraat enl lekkers voor de kinderen, een ter-
rasje voor de volwassenen. Een geheid succes en 
voor herhaling vatbaar.

Wanneer bewonersgroepen vaker dan één keer per 
jaar een kinderstraatspeeldag willen organiseren, is 
daar extra geld voor beschikbaar. Neem in dat geval 
contact op met Claudine Brand van de gemeente of 
kijk op www.nijmegen.nl

Straatspeeldag
in  Kolpingbuurt

In de laatste week van de zomervakantie is er weer 
een kindervakantieweek op De Haard. Deze is van 
dinsdag 25 augustus t/m vrijdag 28 augustus. Iedere 
dag worden er leuke dingen georganiseerd zoals 
knutselactiviteiten, een spelletjesmiddag en een 
gezellige markt als afsluiting. En uiteraard wordt er 
ook een dag een leuk uitstapje gemaakt Inschrijven 
kan op verschillende dagen. 

In de huiskamer (basisschool Groot Nijeveld, locatie 
Tollensstraat) op donderdag 9 juli en donderdag 16 
juli van 15.00-17.00 uur. Bij OKC Mengelmoes (buurt-
centrum De Haard, Groenstraat 170) op woensdag 
15 juli van 14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: 
Marleen Megens, 06 1913 6300.

Vakantieweek in de Haard

Dit jaar werd er voor het eerst een multiculturele 
dag georganiseerd in de Kolping. Een initiatief van 
Nancy van Beers, ondersteund door Marleen Megens 
van Tandem. Op de dag zelf waren er veel wijkbe-
woners actief als vrijwilliger. Er was van alles te 
doen: een springkussen voor de kleinste kinderen, 
de king-kong bungee-run en verschillende knutselac-
tiviteiten. Ook waren er kramen met lekkere hapjes 
uit verschillende landen en kwam op het eind van de 
dag de ijscokar nog langs als verassing.
 
Het was een gezellige en druk bezochte dag Als het 
aan de organisatie ligt komt er  zeker een herhaling 
vatbaar. Alle helpers worden bedankt voor hun inzet. 

Multiculturele dag 
Kolping

Ook dit jaar liep er vanuit buurtcentrum De 
Haard een groepje kinderen en ouders mee met de 
Avond4daagse. Ze liepen allemaal de 5 kilometer 
en kregen gelukkig maar een paar regenbuitjes. 
Onderweg kregen de kinderen en ouders bij de 
verzorgingspost koffie/thee/limonade, snoepjes en 
vers fruit. Op de laatste avond was er een gezel-
lige afsluiting op De Haard waar de medailles en 
cadeautjes werden overhandigd. De Haard dankt de 
vrijwilligers en betrokken winkeliers voor hun hulp 
en sponsoring! 

De Haard deed
Avond4daagse
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Op donderdag 27 oktober 1927 bezochten Koningin 
Wilhelmina en haar echtgenoot Prins Hendrik de 
stad Nijmegen om het Maas-Waalkanaal feestelijk 
te openen. De koninklijke stoet trok daarbij door 
het Willemskwartier, dat onder regie van opzichter 
Evergradus Budel en met steun van het bestuur van 
woningvereniging Nijmegen, de hulp van diverse aan-
nemers en de vrijwillige inzet van onderhoudspersoneel 
en wijkbewoners met vijf erebogen was versierd. 

Kortom, er was alle aanleiding voor koningin en 
gemaal om (letterlijk) even stil te staan in en bij het 
Willemskwartier, al was het maar voor een korte tussen-
stop. Maar volgens het strakke protocol was daarvoor 
geen draad ruimte, en als alles volgens de oorspronke-
lijke plannen was verlopen was de koninklijke stoet zon-
der op of om te kijken door het Willemskwartier gereden 
of weg naar het nieuwe kanaal.

Maar het Willemskwartier zou het Willemskwartier niet 
zijn geweest (ook toen al), en Evergradus Budel niet 
Evergradus Budel, als men geen list had bedacht om 
de koninklijke stoet midden in de wijk tot stilstand te 
brengen.  En dan niet door er voor te gaan staan of een 
barricade op te werpen, nee, geheel volgens de regels en 
met gebruikmaking van hetzelfde strakke protocol dat 
stoppen op de Willemsweg nu juist moest verhinderen.

De list kwam hierop neer: Evergradus Budel gaf één 
van zijn medewerkers de opdracht om in de toren van 
de Groenestraatskerk te klimmen, en van daaruit met 
een vlag een teken te geven op het moment dat de 
stoet vanuit de Thijmstraat de Willemsweg naderde. 
Aldus gewaarschuwd zette de op het pleintje bij de 
huidige wijkpost opgestelde harmonie ”Excelsior” het 
Wilhelmus in, waardoor protocollair de koninklijke stoet 
halt moest houden. De koningin vatte de actie sportief 
op, waardeerde de geste zeer en bedankte Budel per-
soonlijk voor het eerbetoon.

Wethouder Busser van de gemeente Nijmegen, die bij 
de koninklijke rijtoer aanwezig was, en waarschijnlijk 
zijn hart vasthield op het moment dat de list van Budel 
gerealiseerd werd, was hiervan zó onder de indruk van 
de actie en van de reactie van Wilhelmina, dat hij na 

Koningin deed Willemskwartier
maar wie was de hoofdpersoon?

afloop namens “De commissie voor versieringen van 
het Willemskwartier bij binnenkomst” een brief aan het 
bestuur van de woningvereniging schreef, waarin hij 
ondermeer Evergradus Budel als dé belangrijkste per-
soon omschreef bij de tocht van Hare Majesteit door het 
Willemskwartier. De tekst van de brief, een juweeltje in 
zijn soort, volgt hieronder 

Weledele Heeren,
Het zal ook de aandacht getrokken hebben van Uw Bestuur, 
dat H. Majesteit de Koningin
zich in ons kwartier heeft willen ophouden. Het was een 
prachtmoment toen het Koninklijk rijtuig voor (Uwe!!!) 
muziektent stilhield, bloemen in ontvangst nam van een werk-
mansdochterje en deze hartelijk dankte en de hand toestak. 
Hoe hare Majesteit daarna de Commissie uit ons kwartier liet 
ontbieden en Haren oprechten en welgemeenden dank bracht 
voor al het moois, Haar ter eer, tot stand gebracht. Hier trof 
het bijzonder, dat onzen Budel, de hoofdpersoon was en bleef, 
waarmede de Koningin een handdruk wisselde en zich gerui-
men tijd onderhield. Budel maakte zoo een buiging dat hij 
juist met het gelaat naar den grond op de foto staat. Hij was in 
zijn nopjes: het kwam hem toe. 
Dat bij ons alles zoo een schitterend verloop heeft gehad, dan-
ken wij voor een overgroot deel aan de waarlijk loyale wijze, 
waarop Uw Bestuur ons initiatief heeft willen steunen. Wij 
brengen U daarvoor onzen hartelijken dank, met de mede-
deeling, dat in ons kwartier geen wanklank is vernomen. 
Zondagavond hebben wij met onze muziek Excelsior voorop, 
nog gevierd het feit dat ons kwartier een eerste prijs behaald 
had in klasse B f 50,-
Budel had op de muziektent laten aanbrengen “Eereprijs!!!”. 
Met fakkels en  lampions togen wij op stap en brachten serena-
des, terwijl groote massa’s menschen ons volgden. 
Tot besluit willen wij nu, Donderdag aanstaande, in de 
St.Jansschool een bescheiden tractatie aanbieden aan ca zestig 
medewerkers (sters) die gesloofd en gezwoegd hebben, om het 
verkregene tot stand te brengen. En…….nu komt het ! We 
hebben aardig wat bijeen gebracht. Een gehouden collectie 
bracht op  f 211,- een gift van f 50,- en een van f 25,-.
Nu wij echter de rekening opmaken : linnen voor vijf eerebogen 
a f 0,35 per Oranjelint en doek, touw voor quirlandes, bloemen 
en planten, om de grootste posten maar te noemen, staan wij 
voor een deficit van een groote f 100,- met inbegrip van een 
bescheiden feestje voor de werkers. Waar U zelf mede wilde 
werken een e.v.t. tekort te dekken, verzoeken wij U beleefd, te 
willen bepalen het bedrag voor ons disponibel te stellen.

Bij voorbaat hartelijk dank
Hoogachtend, Namens onze Commissie
G.M. Busser
P.S. Vriend Budel leeft 10 jaar langer!”

Henny Fransen diepte bovenstaande brief op uit 
het voormalig archief van Portaal, en vulde het ver-
haal in 1997 aan met persoonlijke herinneringen van 
Evergradus’zoon Henk Budel. 

Evergradus 
Budel speodt 
zich naar de 
koninklijke 
calêche
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gespecialiseerd in:
sportfysiotherapie  revalidatie  kinderfysiotherapie
tevens fysiotherapie voor ouderen
praktijk het aalsterveld  willemsweg 18  6531 DL nijmegen
t. 024 350 34 30  www.aalsterveld.nl

tevens gevestigd in beuningen  zonnebloemveld 1  t. 024 675 01 37

fysiotherapie
aan de willemsweg

Gedroogde Zuidvruchten & Noten
Kuru Yemis Mix Nijmegen

Willemsweg 48
Telefoon 024-3557791

Kuru Yemis Mix

Laser Ontharen…
De perfecte oplossing voor ongewenste haargroei
•	 Bovenlip	of	kin		 €	25,00
•	 Helegezicht			 €	80,00															
•	 Oksels																 €	60,00
•	 Bikinilijn	v.a								 €	65,00
•	 Benen	onder								€	125,00
•	 Harsen	armen		 €	15,00	harsen	hele	benen	22,50

Permanente Make-up
•	 Wenkbrauwen																					 €	110,00
•	 Eye-Line	boven	of	onder				 €			90,00

Microdermabrasie
Microdermabarasie	is	een	fantastische	pijnloze	techniek	om	uw	huid	
Glader,	zachter	en	frisser	te	maken.		
•	 15	min	Reinigen,	peeling	verzorging	creme	v.a	€	29,00

Microdermabarsie		geshikt	voor:
-	 Verbetering	van	de	huidconditie	
-		 Vette,	verstopte,	onreine	huid
-		 Vermindering	van	lijntjes,	rimpels	en	grove	poriën	
-		 Verwijdering	van	pigmentvlekken	en	ouderdomsvlekken	
-		 Activeren	van	de	bloedcirculatie	
-		 Maakt	de	huid	gladder	en	egaler	
-		 Verwijderen	van	onzuiverheden	op	de	huid	
-		 Zonbeschadigde	huid
       
Ipek Beautysalon
Willemsweg	42
6531	DM	Nijmegen		Naast	ALDI

Ipek Beautysalon


