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Ik werk liever 
buiten de kast!

Op 26 september j.l. heeft een gedeelte van de Nijmeegse Zichtstraat – samen met de Riekstraat – een heel geslaagde 
‘burendag’ georganiseerd. De middag/avond werd goed bezocht door zowel kinderen als volwassenen. 

De opbouw begon rond 13.00 uur en 
om 15.00 uur begon het ‘officiële’ deel 
met een circusworkshop. Jong en oud 
konden oefenen met jongleren, koord-
dansen, etcetera, met circusmuziek op 
de achtergrond. Intussen werd er ge-
zellig bijgepraat door oude bekenden 
en werden nieuwe contacten gelegd. 
Dit alles onder het genot van koffie, 
thee en wat lekkers. Het prachtige, 
zonnige weer droeg bij aan een feeste-
lijke stemming! Rond 17.30 uur lieten 
de enthousiaste kinderen een heuse 
circusvoorstelling zien met gevarieerde 
acts. 

Hierna konden we ons tegoed doen 
aan heerlijke gerechten die buurtbe-
woners zelf hadden bereid. De kinde-
ren konden vanaf dat moment in ‘ach-
terwerk in de kast’ een liedje, mopje of 
kunstje vertonen. De animo hiervoor 
was groot, en een en ander is op film 
gezet door één van de buurtbewoners 
zodat iedereen hier later nog eens van 
kan nagenieten. 

Burendag 2009 Zichtstraat/Riekstraat

-  Vasim graffiti
-  Belangrijke Adressen
-  Colofon
-  Een vrolijk Potgieterplein
-  Opschoondag Willemskwartier
-  Bouw Voorzieningenhart & Uitstel sloop
-  Klaar-overs gezocht

-  Hobbywerkplaatsen ook volgend jaar de hele week  
 open
- Halloween Kolping 
- ... en zo ging dat in de jaren ‘90
- Bedankt, kastje (of muur?)
- Rectificatie
- Sinterklaas in Landbouwbuurt en Muntenbuurt

In dit nummer

Omstreeks 20.00 uur was er een mu-
zikaal optreden van 2 buurtbewoners 
met gitaar, accordeon en harp. Ook 
hierbij konden we genieten van een 
hapje en een drankje. Daarna kwamen 
een oud-medewerker van het bedrijf 
Smit Transformatoren en een buurtbe-
woonster bijzondere anekdotes vertel-
len die zich hebben afgespeeld in onze 
buurt. Meer historie was te vinden in 
een speciaal samengestelde ordner met 
foto’s en andere informatie over onze 
straten. Tot slot hebben we nog gezel-
lig nagepraat bij de warmte van een 
vuurkorf. Toen het tijdstip van 22.00 
uur gepasseerd was, hebben we met 
vereende krachten en een voldaan ge-
voel alles opgeruimd. 

Wij kijken terug op een heel geslaagde 
burendag en hopen hier een goede tra-
ditie van te maken!

Namens het organisatiecomité
Loes Bergervoet 
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ColofonBelangrijke Adressen
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@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

Wijkpost Portaal, beheerder 
Jan Gerrits, Willemsweg 87, 
geopend: maandag t/m donder-
dag van 0.800u tot 10.00u en 
van 12.00u tot 14.00u. Telefoon: 
0318-898989.

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

Nadat oudere jongens uit het Willems-
kwartier de JOP (Jongeren Ontmoeting 
Plaats) voor de zomer bespoten hadden 
met graffiti, wilde de tieners ook
graag de techniek onder de knie krijgen. 
Jongerenwerker Wout Mulders van Tan-
dem regelde daarom een graffiti work-
shop bij Rob Arts (graffiti.nl) in cultuur-
spinnerij de Vasim. De tieners die op 
woensdag en donderdagmiddag gebruik 
maken van de inloop in het jongerencen-
trum binnen de Vrijbuiter konden zich 
inschrijven. Elf enthousiaste jongens 
fietsten vervolgens op 29 september en 
6 oktober door weer en wind naar het 
Waterkwartier om de kunst van het graf-
fitispuiten te leren. Tijdens de eerste les 
werd er alleen getekend op papier om te 
leren hoe een graffiti-letter wordt opge-
bouwd. Tijdens te tweede les begon het 
echte werk! Op twaalf houten panelen die 
samen een muur vormen van tien meter 
breed werd de volgende tekst gespoten: 
*TANDEMWELZIJN.NL*. De pane-
len zullen door Tandem gebruikt gaan 
worden als decor tijdens activiteiten.
De jongens kunnen *hun* werk in de 
toekomst dus zomaar tegen komen!
Daarnaast was er ook nog een filmploeg 

aanwezig die een promo-dvd voor de Va-
sim gaan maken. Grote kans dat de jon-
gens uit Willemskwartier hier op komen 
te staan. De jongens vonden het een leuke 
en leerzame ervaring en willen graag nog 
een keer terug om nieuwe technieken te 
leren van Rob.

Vasim graffiti

Jongeren uit het Willemskwartier bezig met graffiti in de Vasim

De volgende vergadering van Opweg 
is 30 november a.s. 
Het is de laatste vergadering van 2009.
Aanvragen, ook voor januari 2010, 
uiterlijk toesturen op 23 november.
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De laatste dag van oktober. De winter-
tijd is al ingegaan. Maar zelfs de weer-
goden werken mee aan een vrolijke en 
ontspannen sfeer tijdens de Potgieter-
boulevard, een feestelijke markt van 
en voor bewoners van het Potgieter-
plein, de Helmersstraat en de Jacob 
Catsstraat. En verre omgeving, zo moet 
er direct aan worden toegevoegd.
Het initiatief kwam van die bewo-
ners. De wens om een ‘eigen’  markt 
te houden was er al toen het nieuwe 
voetbalveld op het Hermes-terrein offi-
cieel door de wethouder geopend werd. 
Maar toen lag er sneeuw. En nu schijnt 
de zon. En iedereen is welkom.
Het vernieuwde plein blijkt heel erg 
geschikt voor dit soort activiteiten. 
Het is een wandelgebied. Er komen 
geen auto’s. Er zijn niet minder dan 30 
kramen ingericht, waar tassen, linnen-
goed, petjes, sokken, speelgoed, grote 
dozen lego, glaswerk, ringen, dvd’s en 
veel 2e hands spulletjes kunnen wor-
den gekocht. En nog is er meer dan ge-
noeg ruimte over om te slenteren langs 
de kramen, in groepjes te kletsen of je 
gemak ervan te nemen op één van de 
grijze lage stenen midden op het plein. 
De kramen zijn verdeeld over het 
plein, een deel van de Helmersstraat 
en de Jacob Catsstraat. Bij de ingang 
naar de Pater van Meursstraat staat een 
podiumtent met de hele dag door mu-
ziek van Drive In Freelight, deels live 
gezongen. En daar staat ook de party-

Een vrolijk Potgieterplein

tent die voor dit soort activiteiten spe-
ciaal is aangeschaft, met eronder  tafel-
tjes en bankjes, ook aangeschaft voor 
allerlei andere activiteiten in het Wil-
lemskwartier.. Samen met de tafeltjes 
en bankjes kan de party-tent ook voor 
andere bewonersactiviteiten gebruikt 
worden, maar niet voor privé-feestjes.
Niet alleen ‘oude’ bewoners staan er. 
Ook de nieuwe bewoners uit de flat 
aan de Genestetlaan die vanaf de ach-
terkant op het plein kunnen kijken, 
zijn speciaal uitgenodigd. En Portaal 
leverde een financiële bijdrage zodat de 

kinderen touwtje konden trekken bij 
de kermiskar. Er is een springkussen en 
behalve poffertjes en hotdogs, worden 
er ook pannenkoekjes aangeboden.
Bewoners maken nu al plannen voor 
een kerstmisbraderie, ook op het Pot-
gieterplein, maar pas in 2010. De 
eerstvolgende keer dat de partytent er 
weer zal staan is met Oud & Nieuw, 
net als op 31 december 2008. Is hier 
een nieuwe traditie geboren?
Aan het Potgieterplein zelf zal het niet 
liggen.

Foto genomen bij de start van de Potgieterboulevard

Op 21 oktober was het voor de 4e keer 
dat er in het Willemskwartier een Op-
schoondag werd gehouden. De vorige 
vond plaats in april van dit jaar en daar-
aan deden toen bijna zestig kinderen 
mee. Dat vond de organisatie (Buurtran-
gers, de Huiskamer, Tandem, Portaal, 
Wijkraad Willemskwartier) toen wel ge-
noeg. Nog meer kinderen zou teveel van 
het goede kunnen worden. Maar dit keer 
waren het er toch weer meer. Niet minder 
dan 66 kinderen gingen in kleine groep-
jes, onder begeleiding van volwassenen, 
gewapend met zak of emmer, knijper en 
hesje, de wijk in. Op hetzelfde moment 
was de DAR bezig de bladeren bij elkaar 
te blazen en op te zuigen. Het Willems-
kwartier was nooit eerder zo schoon.

Opschoondag Willemskwartier

Een paar van de 66 kinderen die meededen met de Opschoondag in het Willemskwartier
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Brederostraat-Zuid
Alle nieuwbouw woningen in Brede-
rostraat-Zuid (Fase I) in het Willems-
kwartier zijn inmiddels bewoond. De 
komende maanden zijn nog nodig om 
de straten en het plein in orde te ma-
ken. Dat zal naar verwachting nog dit 
jaar worden afgerond.
Dan wordt het plein eveneens opnieuw 
ingericht. Een grote meerderheid van 
de bewoners, huurders en kopers, heb-
ben gekozen voor een combinatie van 
groen (gras, struiken) en speelplek met 
enkele speeltoestellen. Welke toestellen 
dat precies worden, daarover zal Por-
taal de bewoners opnieuw raadplegen 
op een bewonersavond die binnenkort 
wordt gehouden.

Brederostraat-Noord
Heel anders is de situatie aan de an-
dere kant van de Thijmstraat (Fase II). 
Daar zijn de werkzaamheden voor de 
aanleg van de riolering bijna afgerond. 
Als dat is gebeurd, gebeurt er vervol-
gens voor onbepaalde tijd helemaal 
niets. Het terrein blijft braak liggen. Er 
worden voorlopig geen woningen ge-
bouwd omdat er  tot nu toe te weinig 
koopwoningen zijn verkocht. Er moe-
ten er minimaal 17 verkocht zijn, pas 
dan kan er gebouwd worden. De bouw 
van de huurwoningen die in het plan 

zijn opgenomen, is om deze reden ook 
vertraagd. Dat is even slikken voor de 
oude bewoners die terug willen keren. 
Zij zullen langer in hun tussenwoning 
moeten blijven.

Ruusbroecstraat
Op 1 september zouden de vaste en de 
tijdelijke bewoners van de Ruusbroec-
straat e.o. (Fase III) hun huuropzeg-
ging in de brievenbus krijgen. Zij zou-
den dan uiterlijk op 1 april 2010 hun 

woning hebben moeten verlaten. Maar 
dit is niet door gegaan. Portaal heeft op 
het nippertje besloten de huuropzeg-
ging en dus de sloop uit te stellen tot 
in 2011. Het risico dat er anders een 
enorm groot braak liggend terrein mid-
den in de wijk zou ontstaan, werd te 
groot gehad. Want op dit moment weet 
nog niemand wanneer de woningmarkt 
weer aantrekt en er weer kooplustigen 
zullen zijn.

Jan Lyukenstraat
De bewoners van de even nummers 
van de Jan Luykenstraat hebben op een 
aparte bewonersavond te horen gekregen 
dat het Sociale Plan voor Fase IV per 1 
januari 2010 in gaat. Dat betekent dat 
zij vanaf dat moment gedurende twee 
jaar de tijd hebben om voor zichzelf 
een andere woning te zoeken. Zij heb-
ben hierbij stadsurgentie, dus voorrang 
op andere woningzoekenden. En de be-
woners die willen terugkeren, krijgen de 
terugkeergarantie op een huurwoning 
beneden de huurtoeslag-grens.

Overige oudbouw
Wat er met de overige oudbouw van 
het Willemskwartier gaat gebeuren, 
staat nog niet vast. Portaal is na een 

Bouw Voorzieningenhart & Uitstel sloop
Op 19 oktober werd door wethouder Depla en wethouder Van Hooft het officiële startsein gegeven voor de bouw van 
het Voorzieningenhart op de hoek Willemsweg-Thijmstraat in het Willemskwartier.
Op ongeveer hetzelfde moment besloot Portaal om de start van de sloop van de oude woningen aan de Ruusbroec-
straat, Tollensstraat en Ds Ter Haarstraat tot maart 2011 uit te stellen.
Tijd voor een kort overzicht van de stand van zaken.

De twee informatieborden bij het Voorzieningenhart die werden onthuld

Het braakliggende terrein aan Brederostraat-Noord
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Maar de start van de bouw bracht 
ook iets onverwachts met zich 
mee: het bouwterrein bleek zo 
groot, dat aan één kant van de 
Thijmstraat ook de stoep en de 
parkeerplaatsen werden ‘bezet’. 
Dat leverde per direct een gevaar-
lijke verkeerssituatie op, met name 
voor de kinderen die dagelijks 
via de Thijmstraat van- en naar 
school lopen, terwijl er ook bijna 
dagelijks grote vrachtwagens zul-
len blijven rijden, in elk geval tot 

aan de zomervakantie van 2010.
Daarop is er een team van klaar-
overs geformeerd: een aantal be-
woners is bereid om regelmatig bij 
de nieuw-aangelegde zebrapaden 
als klaar-over te fungeren. Maar 
die zijn er nog niet genoeg: ouders 
of andere volwassenen die dit ook 
willen doen, kunnen zich melden 
bij de wijkpost of bij de school. 
Zij ontvangen een aardige vrijwil-
ligersvergoeding.

uitgebreid technisch onderzoek, druk 
aan het rekenen geslagen om te kij-
ken wat een eventuele renovatie of op-
knapbeurt kost. Als deze rekensom is 
gemaakt, moeten de hoogste bazen bij 
Portaal nog een beslissing nemen. Ver-
wacht wordt dat deze beslissing voor 
het einde van 2009 genomen zal zijn.

Voorzieningenhart
Maar de bouw van het Voorzieningen-
hart is wel begonnen. Op 19 oktober 
was de officiële start en werden twee 
informatieborden ‘onthuld’.
Eerst was er zand, toen een grote kuil 
en binnenkort ligt er een dikke laag 
beton voor  de jongerenruimte en de 
vloer van de grote sportzaal. De bouw 
verloopt volgens planning, en een 
strakke planning. Dat merken ook de 
deelnemers aan het zogeheten gebrui-
kersoverleg, vertegenwoordigers van 
alle toekomstige gebruikers, zoals de 
school, KION, de Huiskamer, OKC 
Mengelmoes, Tandem, de Wijkpost, de 
Muus en de GGD. Voor de bewoners 
zit er iemand van Wijkraad Willems-
kwartier bij.
Al deze gebruikers zullen op een of 
andere manier moeten gaan samenwer-

ken. En bewoners doen er verstandig 
aan om te gaan nadenken wat zij alle-
maal willen gaan doen in het nieuwe 
VZH, zoals bij voorbeeld het gebruik 
van de nieuwe sportzaal.  De bouw van 
het VZH zal snel gaan. Bijna dagelijks 
zullen er vorderingen te zien zijn.
Daarnaast worden er plannen ontwik-

keld voor de aanleg van een nieuw 
plein ‘in’ de Willemsweg, ter hoogte 
van Thijmstraat. In de plannen worden 
ook nieuwe parkeerplaatsen opgeno-
men, nieuwe bomen, een kunstwerk. 
Ook wordt er nagedacht over maatre-
gelen om de verkeerssnelheid van de 
Willemsweg te matigen.

Veel bewoners kwamen kijken bij het officiële startsein

Ook wanneer per 1 december alle an-
dere buurt- en bewonersactiviteiten 
in De Haard stoppen, blijven de twee 
hobbywerkplaatsen daar. En het laatste 
nieuws is dat de werkplaatsen ook in 
2010 de hele week geopend blijven. De 
‘extra’ manuren die hiervoor nodig zijn, 
blijven ook volgend jaar gehandhaafd. 
De gemeente heeft het onderzoek naar 
het aantal gebruikers van de werkplaat-
sen uitgesteld.

Hobbywerk-
plaatsen ook 
volgend jaar 
de hele week 
open

Klaar-overs gezocht
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In Noord- en Zuid-Amerika bestaat het 
al heel lang, de ‘viering’ van Halloween. 
In het Willemskwartier en de Kolping 
maken bewoners er sinds enkele jaren er 
een spannende en leuke griezeltocht voor 
kinderen van.
Het woord komt van “all hallow evening” 
, de avond voor Allerheiligen, een van 
oorsprong katholieke feestdag, vooraf-
gaand aan Allerzielen, de herdenking van 
de overledenen. “Hallow” is het Engelse 
woord voor halo, en dat is de ring om het 
achterhoofd van de katholieke heiligen 
op heiligen-plaatjes.
Maar de ‘viering’ van Halloween heeft 
toch meer met Allerzielen te maken. Op 
hun  griezeltocht komen de kinderen 
skeletten en heksen tegen. Althans dat 
was zo in de Kolping op 30 oktober j.l. 
Daar hadden zich in het zwart geklede 
heksen verstopt. Wanneer kinderen die 
ontdekten, kregen ze iets lekkers om te 
bekomen van de schrik. Achter open-
staande voordeuren was een zwart gordijn 
te zien, ervoor een grote bak met ballen. 
Wie een bal raak gooide, dus tegen de 

heks die achter het gordijn verstopt was, 
kreeg ook een beloning. Het was kortom 
een hele geslaagde middag die eindigde 
in een gezellige avond.
Op het Beetsplein in het Willemskwar-

tier hadden ze wat meer pech. Daar hiel-
den ze de tocht een dag later en toen re-
gende het pijpenstelen. Op foto’s ervan is 
vooral de regen te zien.

Halloween Kolping 

Kinderen tijdens de griezeltocht in de Kolping

Wanneer Woningstichting Nijmegen in 
oktober 1993 na een tweede onderzoek 
bekend maakt
dat het opknappen van 33 woningen 
aan de Willemsweg en Groenestraat niet 
rendabel is en de woningstichting er fors 
geld op toe zou moeten leggen, verzet de 
buurt onder leiding van Henk Budel zich 
fel tegen deze opstelling van de corpora-
tie. Volgens directeur Cok Buijs is er een 
reserve van 33 miljoen, maar moeten er 
ook twaalf duizend woningen in de stad 
beheerd worden en vergt de Waalsprong 
forse investeringen. De kosten zouden bij 
renovatie tussen de 80.000 en 120.000 
gulden per woning gaan bedragen. De 
bewoners, gehecht aan hun goedkope 
huurwoning, vinden de huizen rede-
lijk en wijzen ondermeer op brieven uit 
1980, waarin de woningstichting al een 
renovatie van de panden aankondigde. 

“We hebben vervolgens meer dan tien 
jaar moeten wachten op een volgende 
brief van de corporatie”, zegt buurtver-
tegenwoordiger Henk Budel boos. “Aan 
onze panden is de laatste twintig jaar 
nauwelijks onderhoud gepleegd. Ja, dan 
is het logisch dat een renovatie veel geld 
kost”.
 Na een bezoek van de gemeentelijke 
commissie Stadsontwikkeling komt het 
stadsbestuur eveneens tot de conclusie 
dat de panden vanwege het monumen-
tale karakter behouden zouden moe-
ten blijven. De gemeenteraad, die zelf 
geen middelen heeft om de sloop tegen 
te houden, besluit in januari 1994 het 
sloopbesluit van de woningcorporatie ter 
vernietiging bij staatssecretaris Enneüs 
Heerma van Volkshuisvesting voor te 
dragen. Intussen heeft ook de Vereniging 
van Huurders zich achter de bewoners 

geschaard. Op 7 april verwerpt Heerma 
het bezwaarschrift van de gemeente Nij-
megen tegen de sloopplannen en negeert 
hiermee de wensen van de plaatselijke 
politiek en bewoners. Op 13 april wordt 
Heerma tijdens een regionale verkie-
zingsbijeenkomst van het CDA in be-
jaardencentrum Vijverhof aan de Kwak-
kenbergweg door gemeenteraadsleden en 
huurders hierop aangesproken, waarbij  
Henk Budel hem een foto van de te slo-
pen woningen overhandigd. Na afloop 
doet de staatssecretaris een dringend be-
roep op alle betrokken partijen om nog 
eens rond de tafel te gaan zitten.

Begin mei volgt er een gesprek met wet-
houder Thielen,  directeur Buijs van de 
woningcorporatie en de bewonersdele-
gatie, waarbij er weer onderhandelings-
ruimte ontstaat en de rekenmeesters 

... en zo ging dat in de jaren ‘90
De herstructurering in het Willemskwartier die nu gaande is, dus sloop en nieuwbouw, is niet de eerste keer. Ook be-
gin jaren negentig was het aan de orde. Dat leidde toen tot fel verzet dat eindigde in een aanvaardbaar compromis.
Onderstaand verhaal werd door ex-Portaalmedewerker Henny Fransen opgediept uit het (jaren geleden ontmantelde) 
archief van Portaal, beschrijvingen uit dagblad De Gelderlander, en een gesprek met betrokkenen in februari 1997
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van de gemeente en de woningstichting 
opnieuw aan de slag gaan in een laat-
ste poging om dit karakteristieke stukje 
Willemskwartier te behouden. Op 17 
mei trekt de gemeente Nijmegen het 
bezwaarschrift tegen de sloop in om 
daarmee vrije onderhandelingen tussen 
de woningstichting, de huurders en de 
gemeente mogelijk te maken. Op 2 juni 
bezoekt staatssecretaris van Economi-
sche Zaken Yvonne van Rooy het Wil-
lemskwartier. Nadat zij bij Henk en Thea 
Budel op de Willemsweg op de koffie 
zijn uitgenodigd, maakt zij met de wet-
houders Thielen en Migo een rondgang 

langs de woningen. “Slopen van deze 
woningen is toch verspilling van geld”, 
oordeelt van Rooy, die vindt dat de wo-
ningstichting meer maatwerk moet toe-
passen en niet alle huizen over één kam 
moet scheren.

Als het onafhankelijk onderzoek van 
Bouw- en Woningtoezicht half juni op-
nieuw uitwijst, dat er geen financieel-
economische argumenten zijn om de 
woningen te behouden, blijft Henk Bu-
del zich ondanks deze teleurstelling tot 
het uiterste verzetten tegen de sloop. Hij 
bestrijdt de cijfers van Bouw- en Wo-

ningtoezicht niet, maar wijst op het ach-
terstallig onderhoud en de kosten die de 
bewoners hebben gemaakt met het uit-
zicht op de vroeger beloofde renovatie. 
Dan wordt plotseling in juli de inzet van 
Henk Budel tóch nog met een acceptabel 
compromis beloond: 17 woningen aan 
de Groenestraat zullen worden gesloopt 
ten behoeve van geplande nieuwbouw, 
maar de 16 beeldbepalende panden aan 
de Willemsweg blijven behouden en zul-
len door een renovatie in hun oude luis-
ter worden hersteld.                                                      

Soms, net als je je vertrouwen in de mens-
heid hebt verloren, komt er toch iets 
goed. Een dikke maand geleden plaatste 
de gemeente bladkorven in de buurt. Eén 
daarvan kwam terecht op de hoek van de 
Heyestraat en de Groenestraat. Tot zover 
alles ok, ware het niet dat diezelfde hoek 
getooid (of ontsierd) wordt met een aan-
tal paaltjes die moeten verhinderen dat 
mensen hun auto daar parkeren. Helaas: 
de bladkorf werd zodanig geplaatst dat 
er voor mensen met een rolstoel of een 
rollator geen doorkomen meer aan was: 
die moesten de stoep af, over de rijweg de 
bocht om, om dan op de Heyestraat zelf 
weer de stoep op te kunnen.

Een bewoonster van de Groenestraat 
kon het gekruk en gemier met rolstoe-
len en rollators niet meer aanzien, en 
belde de gemeente Nijmegen. (kastje 1). 
Daar kreeg zij te horen dat de bladkor-
ven onder de DAR vallen, en dat ze daar 
dus naar toe moest bellen. Zo gedaan 
(kastje 2). Bij de DAR evenwel kreeg zij 

te horen, dat die instantie weliswaar de 
korven plaatst, maar dat de locatioe de 
verantwoordelijkheid is van de gemeente 
Nijmegen. ‘Belt U daar eens heen, me-
vrouw’. Juist. (muur 1). Gebeld, vele ma-
len doorverbonden (onder meer met de 
dienst rioleringen, en eindelijk: de juiste 
persoon (muur 2). Die bleek erover te 
gaan, snapte het probleem, en beloofde 
er iets aan te zullen doen.

En toen, toen iedereen de hoop al had 
opgegeven, gebeurde Het Wonder: daags 
na de telefoonkannonade verschenen er 
mensen van de gemeente die de bladkorf 
verplaatsten en zelfs zo neerzetten dat er 
ook rollators en rolstoelen doorkunnen. 
In ieder geval één bewoonster van de 
Groenestraat heeft haar vertrouwenn in 
de mensheid weer (een beetje) terug.

kopsuggestie:

Een doortastend huurder                                                 

Bedankt, kastje (of muur?)
In de vorige Opweg-krant stond een be-
richt over het jaarlijkse straatfeest in het 
Knollenpad. Daarin werd vermeld dat 
dit jaarfeest vorig jaar in het gebouw van 
het Rode Kruis is gehouden. Dit is on-
juist. Ook vorig jaar vond het feest plaats 
in een grote partytent. 
Voordat dit gebouw verkocht werd, was 
het wel degelijk beschikbaar voor sociale 
activiteiten, alleen niet goed toegankelijk 
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Dus 
voor het straatfeest is het niet gebruikt. 
Bewoners betreuren het feit dat er geen 
ontmoetingsplek is op voor ouderen be-
loopbare afstand, maar daar is het Rode 
Kruis op geen enkele manier debet aan. 
We betreuren het feit dat dit bericht ken-
nelijk deze indruk heeft gewekt.

Rectificatie

Op woensdag 2 december komt Sinter-
klaas met zwarte pieten naar Wijkcen-
trum De Klokkentoren. Alle kinderen 
van 0 tot 9 jaar zijn dan van harte wel-
kom. De Sint is er van 15.00u tot 17.15u.  
Voor de toegang moeten de kinderen elk 
€ 1,- meenemen.
Opgeven kan bij Lenie Hooghof, Du-
kaatstraat 2 (Muntenbuurt) en Wil Ver-
kroost, Gaffelstraat 16 (Lanbouwbuurt)

Sinterklaas 
in Landbouw-
buurt en 
Muntenbuurt
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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
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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
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