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Eindelijk de handen 
               aan de ploeg!

In het laatste weekend van de zomer-
vakantie was er een slaapweekend in 
speeltuin ’t Genestetje, niet één maar 
twee nachten. Eén van de kinderen, 
Anthony Stellaard, vertelt het ver-
haal.

Vrijdagmiddag gingen we als eersten 
de tenten opbouwen. Onze tent stond 
bij het klimrek. In deze tent lagen Bas, 
grote Bas, Timothy, mijn vader en ik. 
Toen we de tenten opgebouwd had-
den, kon je naar huis om te gaan eten. 
Om kwart over zeven konden we weer 
terugkomen. Toen gingen de kinde-
ren verstoppeltje spelen en Hans, Bas 
en mijn vader gingen in een vuurkorf 
vuurtje maken. Je kon kiezen om ver-
der te gaan met spelen of naar het vuur 
kijken. ’s Avonds gingen we naar bed 
en ’s morgens toen we wakker werden, 
konden we ontbijten. Daarna kon je 
naar huis om om te kleden. Toen we 
terugkwamen hadden mijn vader en 
Bas een circuit gemaakt. Iedereen vond 
buikschuiven het leukst. Toen kreeg je 
de tijd om thuis te douchen. Daarna 
gingen we eten. De groten konden bar-
becuen en de kinderen kregen friet met 
een frikandel. Daarna gingen de kinde-
ren spelen en daarna gingen we bingo 
spelen. Ze hadden leuke prijzen. Daar-
na was er weer vuur maar de kinderen 
gingen verstoppellen in het donker en 
daarna gingen de groten ook mee doen. 
Toen gingen we slapen, daarna ontbij-
ten en toen afbreken en naar huis. Dat 
was het slaapweekend van 2009

Slaapweekend ’t Genestetje

EENMALIG IN KLEUR

Voor dit jaar en volgende jaren is extra 
geld beschikbaar voor wijkactiviteiten, 
de zogeheten Voucher-gelden. Kijk hier-
voor op www.hetisjouwwijk.nl . Lees ook 
het bericht over OpWeg verderop in dit 
wijkblad.
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In de laatste week van augustus  zijn we 
met een aantal  jongeren uit de wijk de 
Kolping  drie dagen op kamp in Aus-
terlitz geweest. Dit ligt in de buurt van 
Zeist.
Het was een heel fijne ervaring met 
mooi weer. Alhoewel de dinsdag wel 
wat buiig was, vond niemand van ons 
het echt vervelend. De dag hebben we 
dan ook voornamelijk doorgebracht in 
het Dierenpark van Amersfoort.
De eerste nacht was het wel  een  beetje 
een ‘beestenboel’ , nadat we die avond 
aan een spannend smokkelspel  hadden 
deelgenomen. Voordat we naar bed 
gingen hadden we elkaar spookverha-
len verteld. De jongeren waren hiervan 
zo opgewonden dat ze ‘ s nachts  niet 
alleen elkaar maar ook de leiding wak-
ker hielden. Dit lieten we dan ook ge-
moedelijk  over ons heen komen.
Woensdag hebben we gezamenlijk 
gekanood  op de Kromme Rijn bij 
Utrecht. Doordat  een van de jongeren  
dacht dat deze in een rondje stroomde 
was hij als een Olympische sporter al 
kilometers verder, voordat  een van 
onze leiders hem had ingehaald.
Uitgehongerd als we waren hebben we 

deze dag afgesloten bij McDonalds  in 
Beuningen,  waarna iedereen eigenlijk 
toch blij was om weer  thuis te zijn.
We vonden het een onvergetelijk kamp 
met ook veel dank aan de vrijwilligers 
Eric en Paraska.

Dankzij  de jongeren, die er een fles-
senactie voor hadden gehouden, Tan-
dem , Sichting Opweg en Talis was het 
dit jaar mogelijk om dit kamp te orga-
niseren.

Op kamp met de jeugd uit de Kolpingwijk.

Foto Wil Derks
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Alsof het de gewoonste zaak van de we-
reld was, zo vermaakten zich 32 kin-
deren en 15 vrijwilligers zich op het 
grasveld bij Buurtcentrum De Haard 
tijdens de Kindervakantieweek in het 
Willemskwartier. Voormalig buurtcen-
trum De Haard moeten we eigenlijk 
zeggen, want met ingang van september 
is De Haard geen buurtcentrum meer. 
Alleen de Autohobby en de Houthob-
bywerkplaats zijn er nog.

Daar was tijdens de vakantieweek niets 
van te merken. De kinderen speelden 
zich door alle aangeboden activiteiten 
heen, te beginnen op dinsdag 25 au-
gustus tot en met vrijdag 28 augustus. 
Zo werden er vogelhuisjes beschilderd 
en bloempotjes. Er werd geknutseld. 
Er was een uitstapje naar de Wanrooyse 
Bergen voor de speeltuin, het skelter-
circuit en de roeivijver. Ook op de der-
de dag zat het weer weer lekker mee. 
Toen was er een spelcircuit uitgezet: 
eerst door een badje met water (niet 
vallen!), dan met een hockeystick een 
tennisbal tussen oranje pionnen door 
manouevreren, daarna met wasknijpers 
drie theedoeken aan een waslijn han-
gen en tenslotte door naar het inmense 
luchtkussen dat er was neergzet.
Op de laatste dag zijn ook de ouders 
welkom. Dan is er gelegenheid voor 
spelen, eten van dropveters en ander 
lekkers, er wordt opgetreden en de kin-
deren krijgen nog een cadeautje mee 
naar huis. Het geld hiervoor is huis-
aan-huis in het Willemskwartier opge-
haald en er werd gul gegeven!

Waar gaat de vakantieweek volgend 
jaar naar toe?
Niemand die dit weet. De Vrijbui-
ter? Geen plaats! De Spoorkuil? Daar 
is geen overdekte ruimte in geval van 
slecht weer. Of er moet een grote tent 
worden neergezet. Of misschien toch 
nog De Haard. Eén keer per jaar kan 
de plek misschien voor een week nog 
worden vrijgegeven. Feit is in elk ge-
val dat De Haard voorlopig nog voor 
incidentele vergaderingen beschikbaar 
is. Maar feit is ook dat alle bewoners-
activiteiten die in De Haard plaatsvon-
den, zoals de maandagse bingo, inmid-
dels een plekje hebben gevonden in De 
Vrijbuiter.

Nog één keer De Haard

Bezoekers Houthobbywerkplaats.

De Autohobbywerkplaats en de Houthobbywerkplaats blijven, zoals be-
kend, in De Haard. Beide werkplaatsen vallen nu onder een enkel bestuur. 
Momenteel zijn er extra uren beschikbaar. Of de extra-uren ook na 1 ja-
nuari beschikbaar blijven of juist worden uitgebreid, is nog onzeker. De 
gemeente gaat eerst onderzoek doen naar het aantal gebruikers. Hierin kan 
de werkplaats zelf de gemeente behulpzaam zijn. 
Het is wat ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt voor de Hout-
hobbywerkplaats. Zo waren er op maandag 3 januari 2009 3 bezoekers in 
de Houthobbywerkplaats, op maandag 18 mei waren het er zes, maar op 
donderdag 12 maart was er niemand. Dat is niet zo vreemd want toen was 
de werkplaats op donderdagmiddag gesloten. Van de dagen in de week  
wordt de zaterdag het beste bezocht en dat is weer alleen de ochtend! Aan-
tallen van 10 of 12 bezoekers op de zaterdag zijn geen uitzondering.
Wanneer de aantallen opgeteld worden, moet bedacht worden dat het om 
bezoekeN gaat, en niet om bezoekeRS.
Zo kwamen er in het eerste half jaar van 2009
op maandag totaal:   88 gemiddeld:  3,3 voor de dinsdag zijn de getallen 
112 en 4,3 de woensdag 110 en 4,2 op donderdag-ochtend 31 en 1,1 op 
vrijdag 99 en 3,8 op zaterdag-ochtend 200 en 7,6. In juli waren er op de 
hele donderdag in totaal 20 bezoeken, gemiddeld 6,6 de laatste week was 
de werkplaats in verband met de vakantie gesloten. 

Volgende Vergadering Opweg: 19 oktober a.s., ook voor Sinterklaas en 
Kerst-aanvragen.
Aanvragen svp toesturen uiterlijk 12 oktober.
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September 2009

De Bewonerscommissie Landbouw-
buurt laat weten:

Aanpak Landbouwstraat

23 oktober 2008 waren de bewoners 
van de Landbouwbuurt uitgenodigd, 
om samen met de Bewonerscommissie 
en de Gemeente een schouw te houden 
in onze buurt. Helaas kwam er maar 
een enkele bewoner mee schouwen. 
Gezamenlijk zijn toen enige afspraken 

gemaakt betreffende de Landbouw-
straat. Ook helaas heeft de beloofde 
snelle uitvoering 11 maanden op zich 
laten wachten. Maar, nu is het zover. 
De Gemeente heeft een aannemer 
opdracht gegeven onderstaande werk-
zaamheden uit te voeren.
•	 Er	komt	halverwege	de	straat	een	ex- 
 tra hondenpoepbak.
•	 Nabij	de	Riekstraat	wordt	extra	par- 
 keerruimte aangelegd.
•	 De	 parkeerplaatsen	 t.o.	 de	 Gaffel- 
 straat, spoorzijde, worden vergroot
•	 Tot	nr.	43	(spoorzijde)	zijn	te	weinig	 
 putten. (kolken)
 Putten en riolering worden gerei- 
 nigd en (waarschijnlijk) uitgebreid.
•	 De	parkeerplaatsen	nabij	huisnum- 
 mer 21 worden vergroot, de 2 
 paaltjes worden verwijderd.
•	 De	 parkeerplaats	 spoorzijde	 t.o.	 
 nummer 17 wordt vergroot en  
 de 2 paaltjes verwijderd.
•	 Alle	parkeervakken	spoorzijde	wor- 
 den afgerond waardoor parkeren een- 
 voudiger wordt.
•	 Met	deze	maatregelen	ontstaat	er		
 meer parkeerruimte. 

Het verzoek van bewoners om in de 
Landbouwstraat eenrichtingsverkeer te 
maken wordt bekeken. De kans is ech-
ter klein dat  dit verzoek wordt inge-
willigd omdat de kans zeer groot is dat 
de Landbouwstraat dan nog meer dan 
nu, een sluipweg wordt.
Ook wordt een dergelijk verzoek in 
groter wijkverband door de Verkeers-
commisie van de gemeente en Politie, 
beoordeeld.
Bovenstaande werkzaamheden worden 
uitgevoerd in de 2e helft van september 
2009.
Daarnaast is Woningcorporatie Portaal 
begonnen aan de bouw van de Frij’hof. 
Zo heet het complex aan nieuwe wo-
ningen aan de Ploegstraat/Goffertweg. 
In totaal worden er 100 appartementen 
gebouwd en 38 eensgezinswoningen. 
Van de 100 appartementen worden er 
80 verhuurd, waarvan 56 met een huur 
beneden de huurtoeslag-grens en 24 
daarboven. De rest worden koopwo-
ningen. De oplevering is gepland voor 
2011 en de huurwoningen worden via 
de Entreekrant aangeboden.

Bewonerscommissie Landbouwbuurt

Op 20 september wordt het begin 
van het einde van de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland herdacht. Mar-
ket Garden, de grote militaire ope-
ratie van Amerikanen, Engelsen en 
Canadezen, is dan 65 jaar geleden. 
Ook in wijken als het Willemskwar-
tier was de oorlog zichtbaar. Bij elk 
luchtalarm doken de bewoners in één 
van de vele schuilkelders. Veel van 
deze kelders zijn inmiddels afgebro-
ken bij gelegenheid van nieuwbouw, 
ook die op de Genestetlaan bij voor-
beeld. Maar er zijn er nog een paar. 
Daarom is op initiatief van Wijk-
raad Willemskwartier op deze dag 
een schuilkelder route uitgezet.
Het begint om 10.00u bij de atoom-
schuilkelder aan de Kop van de Wil-
lemsweg, vlakbij waar eerst de kiosk 
stond. Die is open tot 16.00u. Vanaf 
11.00u is de route te bewandelen die 

gaat langs een paar andere kelders, 
de muur met nog zichtbare granaat-
inslagen (die in april volgend jaar zal 
worden afgebroken) en naar het nog 
resterende deel van het vroegere Spieg-
helhofje. Daar hebben kunstenaars nog 
tot eind december van dit jaar hun 
atelier. Vlakbij de Schonckstraat waar 
in de oorlog een kind om het leven 
kwam, wordt een herdenkingsmonu-
ment opgericht. Hieraan komen vlag-
gen te hangen die door kinderen van 
het Buurtranger-team zijn beschilderd. 
Op verschillende plaatsen tijdens de 
route is koffie en cake te verkrijgen en 
kan er worden geluisterd naar verha-
len uit de oorlog. En er zijn nog foto’s. 
Helemaal zeker is het nog niet, 
maar misschien doen de oude le-
gervoertuigen die vanaf 17.30u 
over de Waalbrug gaan, om 12.00u 
eerst nog het Willemskwartier aan.

Herdenken in de kelder Het Spiegelhofje Ateliers aan de Tollens-
straat 83 presenteert vanaf 20 septem-
ber 2009 een zestal exposities van 15 
kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Voor meer informatie over kijk op 
http://hetspiegelhofje.blogspot.com/

20 sept opening
26-27 sept en 3-4 okt open.                           
tjark van beers - mark kuster - josine 
timmer
 
9-10 sept open 
11 afsluiting   D.O.  ( pauline)
 
18 okt opening
24-25-31 okt en 1 nov open                           
theo tomson - athuur simons
 
8 nov opening
14-15-21 en 22 nov                                       
robbie driessen  - jurrian van der haak
 
29 nov opening
5-6-12 en 13 dec                                          
tilman harpe - johannes visser



5

Het regende af en toe maar daar hadden 
de bewoners van het Knollenpad op 
29 augustus niet echt last van: midden 
over de straat en de parkeerplaatsen 
was een enorme partytent neergezet 
voor het jaarlijkse grootse straatfeest. 
Vanaf het begin om 11.00u zaten er 
al bewoners aan één van de lange rijen 
tafels, ging de koffie rond en speelde 
de muziek. Bij binnenkomst rechts viel 
direct de stapel ijskasten op, zeker ze-
ven stuks op en naast elkaar gestapeld. 
We hebben ze niet opengemaakt maar 
daar zal de frisdrank en andere lek-
kers in gezeten hebben want het feest 
zou tot ’s avonds laat duren. Links 
stond een tafel vol met allerlei spullen 
met erboven een bordje äangeboden 
door….” en de naam van een spon-
sor. Die noemen we niet want er wa-
ren veel meer sponsors die de spullen 
hadden aangeboden. Voor de die dag 
te houden loterij. Van flessen wijn, tot 
boeken,pakken koffie tot tuingereed-
schap, tot ..,, nou ja van alles eigenlijk. 
En natuurlijk werd er ook een lunch 
verzorgd en hadden zeker 50 bewoners 
zich van te voren ingeschreven bij de 
cateraar van de feestelijke maaltijd. En 
dansen, in stijl, zoals ouderen dat doen.
Het Knollenpad is eigenlijk twee stra-

ten, een zijstraat van de Kastanjelaan 
tussen Hatersteweg en St.Annastraat. 
Je fietst er in en dan kun je helemaal 
rond en kom je bij het vertrekpunt 
weer uit. Vorig jaar werd het straatfeest 
nog gehouden in het gebouw van het 
Rode Kruis dat er ook staat, maar dat 
werd verkocht en kon niet langer ge-
huurd worden. Vandaar de partytent.
Er wonen in twee woonlagen voor-
namelijk ouderen in echt geen kleine 
appartementen met op de begane 

grond een voortuin. De bewoners 
missen de plek van het Rode Kruis 
want er staat geen goed alternatief 
voor deze ontmoetingsplek op een 
voor ouderen beloopbare afstand.
Daarom ook stelde een oudere heer 
die vlak bij de ingang van de partytent 
woont zijn woning beschikbaar voor de 
bezoekers van het feest die naar het toi-
let moesten. Of was het andersom en 
stond de partytent precies op die plek 
omdat daar het toilet dichtbij was?? 

Knollenpad heeft straatfeest

De nieuwbouw in Brederostraat-Zuid is 
bijna klaar. De komende weken krijgen 
de bewoners de sleutel van hun nieuwe 
huis. Op een enkel gezin na worden alle 
koopwoningen betrokken door mensen 
die eerder niet in het Willemskwartier 
woonden. De meeste huurwoningen zijn 
voor terugkeerders. Vooruitlopend hierop 
organiseerde de vereniging van eigenaren, 
een kennismakingsfeest op 12 september 
j.l. De straten hebben nog geen stenen, 
dus een straatfeest kon het niet worden. 
In plaats daarvan verzamelden zich on-
geveer 60 mensen, kopers en huurders, 
op de speelplaats van Basisschool Groot-
Nijeveld. In een heerlijke nazomer zon 
was het plein feestelijk ingericht met 
partytent, vlaggetjes en lekkers. Winkels 
aan de Groenestraat hebben het feest-
je financieel mede mogelijk gemaakt. 

Nieuwe Buren in de Brederostraat
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Deze maand exact 65 jaar geleden, op 
19 september 1944 sloeg een granaat in 
in het dak van het huis aan de Pater van 
Meursstraat 32 in het Willemskwartier. 
Het was de ouderlijke woning van Ma-
rie van Keeken, de moeder van Henny 
Fransen, over wiens historisch graaf- en 
speurwerk de OpWegkrant al vaker heeft 
bericht. Henny’s moeder. oudste  van 
Hent van Keeken en Grada van Son, 
hield vanaf de dag van operatie Market 
Garden (‘een brug te ver’ – 17 september 
1944) een oorlogsdagboek bij tot eind 
’45. ‘Lief en leed van ons gezin rond de 
bevrijding’. Daarin beschreef zij de lotge-
vallen van haarzelf, het gezin en de buurt. 
Haar verloofde, Henk Fransen, versierde 
het dagboek met tekeningen. Haar zoon, 
Henny, bewerkte het dagboek. Hieron-
der de passage die de granaatinslag op de 
Pater van Meursstraat beschrijft. 

”19 Sept. Dinsdag
De middag liep ten einde, en nog steeds gra-
naten. In de stad wordt hevig gevochten, 
straatgevechten nu. Hier was geen Duitser te 
bekennen. Er was melk te koop in de buurt. 
Piet moest melk halen. Hij durft niet. Vader 
zal gaan. Maar ’t mag niet. Op straat is het 
levensgevaarlijk, en wij overreden hem. Onze 
buurjongen wil graag koekjes bakken bij ons 
op het fornuis. Ga je gang….maar hoe durft 
hij…Wij kruipen maar in de kelder. 
Plots een hevige slag…. Raak! Vlak in de 
buurt. Alles komt nu de kelder in, ook 
Vader, die ons eerst uitlachte. De Hel-
mersstraat kreeg twee treffers. Wolken stof 
vlogen hoog over de huizen. Wat waren we 
bang….. Buurvrouw ’t brandt…! Er wordt 
geroepen aan de deur. Juffrouw Vermeulen, 
zenuwachtig huilend met ’n viertal kinde-
ren staat op straat. Wat mankeert haar? Na 
ons overtuigd te hebben dat haar huis noch 
ons huis brandde, trokken we haar met al 
d’r kinders ons keldertje in. Laat ons bid-
den… Moeder bad het rozenhoedje voor.
Allengskens werden we wat rustiger, en ook 
Juffr. Vermeulen herkreeg haar kalmte. 
Tien minuten..’n kwartier..we hoorden 
niets meer, en de buurt, niet gerust in ei-
gen huis, koos als schuilplaats de openbare 
kelder naast ons huis. ’t Was er propvol, 
en de mensen maakten elkander angstig 
en zenuwachtig. En plots…het suizen als 
van ’n orkaan, ’n hevig gekraak volgde. ’n 
Paar seconden hoorden we het neervallen 
van puin. Het kaarsje in de kelder zoog uit, 
en als vanzelf bogen we ons vooruit naar 

het open kelderraampje, instinctmatig ons 
behoud daar zoekende. “H. Maria help 
ons”, nauwelijks drong het tot ons door 
dat we dit zeiden. ’n Stilte volgde…en we 
beseften, we leefden nog…. Leo, zich plots 
bewust dat hier moest worden opgetreden, 
gebood ons in de kelder te blijven. Hij zelf 
zou gaan kijken. 
We waren uiterst kalm en wachtten af. Bo-
ven ons hoofd hoorden we gekraak op puin, 
en het roepen van stemmen. De luchtbe-
scherming direct paraat, stond klaar hulp 
te bieden. Goddank! Niet nodig. Eerst na-
dat ze zich persoonlijk overtuigd hadden, 
gingen ze heen.
Ons huis was één ruïne. De nok en twee 
bovenkamers in puin. Verder alle ramen 
en deuren er uit. De W.C. was gelukkig ge-
spaard, gelukkig. Want de nood was na ie-
dere slag groot. We voelden ons veilig in ons 
keldertje. De broodtrommel stond gereed in 
de kelder. Vermeulen bracht 7 L melk, die 
ons wat goed te pas kwam in dat slikken van 
stof.  Wat dekens en jassen werden afgegooid 
en zo goed en kwaad als het ging besloten we 
hier te overnachten. Wat zakken op de aard-
appelen, en 3 peuters van Vermeulen sliepen 
als ’n roos. Slapen op de kolen met wat oude 
dekens er op, geen bezwaar!  
Tot 2 x toe werd boven ons brand gealar-
meerd, die met wat emmers water spoedig 
was geblust. Om beurten werd nu boven ge-
waakt door onze jongens Leo, Jan en Henk 
en niet te vergeten Vermeulen. Deze laatste 
was niet uit het open deurgat weg te slaan, 
en zorgde voor ons opperbest. Dien nacht 
zagen we de stad in brand. ’n Rose-achtige 
gloed die hel oplichtte tegen het nachtelijk 

duister, als op den avond van den 22e Fe-
bruari 1944. De stad brandde, doch nu 
aangestoken door de moffen. Hun laatste 
verzet? Wij wisten het niet, evenmin als we 
wisten dat het angstaanjagend lichten, en 
het daaropvolgend gedreun en gebonk af-
komstig was van Amerikaans geschut. Dit 
onderscheid leerden we pas dagen later, en 
nu zaten we in angst voor elke slag die viel. 
’s Nachts kregen we veel bezoek. Mensen 
die het in de openbare schuilkelder niet uit 
konden houden en bij ons wat rust zochten. 
Wat ’n tegenstelling. Hier rust: daar onrust, 
die soms uitwaaide tot ’n paniekstemming. 
Mensen in nood…. Zij die in jaren zich 
niet stoorden aan God of gebod, smeekten 
nu om gebed, om voorbidden. 
De hoofdpost der luchtbescherming daalde 
de trap af. Toch werkelijk niemand ge-
wond?… En morgen moesten we het huis 
verlaten. ’t Huis was bouwvallig en gevaar-
lijk. Maar waarheen in dit gevaar? Wij zou-
den het liefst maar hier blijven in ons veilig 
keldertje. In uren van rust die volgden, las 
ik verder in m’n boek ”Arjen”  dat nog be-
houden in de kamer lag, en de kaarsenlan-
taarn deed daarbij ’n goede dienst.”         

De volgende ochtend werd het gezin van 
Keeken tezamen met andere getroffenen 
opgevangen in de kelders van het kloos-
ter aan de Dobbelmannweg, de voorma-
lige kolenbergplaats van de Duitsers. Een 
week later werd hen een andere huurwo-
ning toegewezen aan de Feithstraat 8. 
Daar bleef mijn moeder tot aan haar hu-
welijk in het voorjaar van 1946 bij haar 
ouders inwonen. 

Een voltreffer op de Pater v. Meursstraat,
19 september 1944      Henny Fransen
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Veel bewoners en bewonersgroepen 
uit het Willemskwartier vooral, en wat 
minder uit de Kolpingbuurt, de Mun-
tenbuurt en de Landbouwbuurt, weten 
Opweg nog altijd te vinden voor een 
financiële bijdrage aan of een bijna vol-
ledige financiering van kleine of grote 
activiteiten in buurthuis, straat of hele 
buurt. Daar is Opweg dan ook voor. Het 
benodigde geld komt uit het wijkenbud-
get van de gemeente Nijmegen. 

Vorige jaren: 2007 en 2008
In 2007  werden het aantal wijken dat via 
Opweg een aanvraag kon indienen uitge-
breid: Heyendaal, St Anna en het grote 
Hazenkamp kwamen erbij! Dat was wel 
een grote verandering. Toegekende be-
dragen worden sinds die tijd rechtstreeks 
door de gemeente aan de aanvragers be-
taald. Alleen aanvragen bij het Initiatie-
venfonds handelt Opweg nog zelf af.
Deze uitbreiding van het aantal wijken 
was om te beginnen vooral te merken 
aan het aantal van deze kleine aanvragen 
tot een bedrag van € 300,-. Zie hiervoor 
het overzichtje bij dit artikel. Het rijtje 
met namen van de straten die jaarlijks 
een straatfeest organiseren of een kinder-
straatspeeldag wordt steeds langer. 
Voor 2007 en 2008 stonden ook de ‘vas-
te klanten’ van Opweg, zoals De Muus, 

Sportrijk Willemskwartier en (tot 2009) 
de Houthobbywerkplaats, nog op de be-
groting. 

Volgende jaren: 2009 en 2010
Voor 2009 is de situatie niet meer ver-
anderd. Wel is er bovenop de gewone 
subsidie nog een bedrag van € 42.000,- 
gekomen. Dat zijn de zogeheten Vou-
cher-gelden, afkomstig van de LSA en 
het ministerie en speciaal bestemd voor 
Willemskwartier, Landbouwbuurt, Mun-
tenbuurt en Kolping. In ieder geval tot 1 
januari 2010 worden de extra uren voor 
de Houthobbywerkplaats hiervan betaald 
en de plannen voor de websites van alle 
vier de buurten. In 2010 en 2011 is dit 
extra bedrag opnieuw beschikbaar. 

Criteria
Tot zover over geld. Misschien dat met al 
deze bedragen het idee ontstaat dat alle 
aanvragen blindelings worden toegekend. 
Dat is niet zo. Aanvragen moeten aan een 
aantal criteria voldoen, die waarschijnlijk 
wel bekend zijn: een beschrijving van de 
plannen, een goede begroting, naam en 
adres, handtekening en sofinummer van 
de aanvrager.
Maar in de loop van de afgelopen jaren 
zijn er nog meer criteria vastgesteld. Dan 
moet gedacht worden aan:

* vast tarief voor straatfeesten, namelijk 
maximaal € 300,-
* altijd een eigen bijdrage van deelne-
mers
* consumpties van volwassen deelnemers 
worden niet gesubsidieerd, wel die bij 
kinderactiviteiten of voor bejaarden
* bij kindersinterklaasfeesten maximaal € 
5,- per kind voor een cadeautje
En een nieuw criterium is bij voorbeeld 
een maximum van € 500,- per dag bij 
carnavalsfeesten voor volwassenen. En 
ook: de post ‘onvoorziene kosten’ wordt 
altijd geschrapt.
Opweg heeft inmiddels een hele waslijst 
van dergelijke criteria. Achterliggen-
de bedoeling ervan is niet op de eerste 
plaats om de kosten te drukken, wel om 
overdreven aanvragen in te tomen. Be-
langrijker is echter nog dat Opweg alle 
aanvragen gelijk wil beoordelen. Dat is 
lastig, want geen enkele aanvraag lijkt 
op een andere. De aard van de activiteit, 
het aantal deelnemers, nooit lijken ze op 
elkaar en toch heeft iedereen evenveel 
recht op een bijdrage.
Hoe lastig dit is kunt u zelf beoordelen 
door de volledige lijst met criteria na te 
lezen op willemskwartiernijmegen.nl 
Wilt u meer informatie, bel: 3505140 of 
mail naar stichting.opweg@planet.nl 

OpWeg: vorig jaar en volgend jaar.

OpWeg Geld 2007-2010        

Beschikbaar voor: 2006 2007 2008 2009 2010

beschikbaar bedrag per jaar  115.000,- 121.000,- 117.000,- ?
extra beschikbaar voor 2009 en verder:    42.000,-   42.000,-

minus budget voor wijkmanager: 0 15.000,- 20.000,- 30.000,- ?

beschikbaar voor aanvragen en organisatie: 75.000,- 100.000,- 101.000,- 129.000,- ?

Besteding:        
    per 1 sept: 
Knelpuntenfonds 5.000,- 9.000,- 13.000,- 9.000,- ?

OpWeg-krant 10.000,- 4.500,- 5.000,- ? ?

organisatiekosten OpWeg 6.000,- 7.000,- 7.000,- ? ?

Bewonersactiviteiten 52.000,- 68.500,- 100.000,- ? ?
totalen: 73.000,- 89.000,- 125.000,-  
        
In 2008 is het beschikbare budget ruim overschreden. Het extra geld is afkomstig uit de overschotten van de budgetten van andere 
wijken.      



Van verre was het al goed te zien over de 
grote groene weide van het Goffertpark 
aan de Slotemaker de Bruïneweg, een 
heel dorp van kleine huisjes die er eerst 
niet stonden. Erom heen een groot hek.
Dat hoefde niet af te schrikken. Inte-
gendeel. De ingang was aan de Stein-
weglaan. Een poort. Je kon er zo naar 
binnen lopen. Links en rechts een lange 
partytent, de een voor aparte activiteiten, 
de tweede voor de bar, zitjes, even pauze 
en de organisatie. Voor de tent terrasjes, 
stoelen, tafeltjes en banken. En daarom 

heen in een ruime halve circel de bouw-
werken. Kinderbouwdorp in de Gof-
fert. Van zondag 23 augustus tot en met 
vrijdag 28 augustus, de laatste week van 
de zomervakantie. Van hout, planken, 
pallets, lakens, gordijnen, plastic en kar-
ton hebben ongeveer 700 kinderen wel 
50 huisjes in elkaar getimmerd, versierd 
met ballonnen, soms heel veel ballonnen, 
met zilverpapier, verf of vlaggen. De Ne-
derlandse vlag, o.k., maar ook een pira-
tenvlag. En huisjes? Een bouwwerk van 
drie verdiepingen is geen huisje meer, 
de burcht met een oppervlakte van 10 x 
10 m ook niet. Soms staan ze heel dicht 
op elkaar en kris-kras door elkaar heen, 
op een andere plek zijn er 10 huizen op 
een rij gezet. Het wekt niet de indruk dat 
er een stedenbouwkundig plan aan ten 
grondslag ligt, maar deze nieuwe wijk is 
als het ware natuurlijk gegroeid. De een 
is een museum, anderen zijn winkeltjes, 
een huis heeft een glijbaan in plaats van 
een trap, sommigen hebben een huis-
nummer maar straatnamen zijn er niet te 
zien. Er is zelfs een casino. En een lucht-
kussen, met echte lucht.
Hier en daar wordt nog wat getim-
merd, maar de meeste huizen zijn klaar. 
Vrijwilligers sjouwen met grote tafels, 
waarschijnlijk ter voorbereiding van het 
dance-feest en de modeshow die voor 
vandaag op het programma staan, na de 

speurtocht van zondag, het bouwdorp-
lied van maandag en de vossenjacht en 
loterij van dinsdag. Op donderdag volgt 
een concert waarvoor onder de bomen 
pal achter de geïmproviseerde pannakooi 
in een grote kring druk geoefend wordt 
met slagwerk en tamtams.
Vrijdag volgde de afsluiting in het Open-
lucht Theater. 

Het oudste Bouwkamp?
Dit kinderbouwdorp is wellicht het oud-
ste van Nijmegen. Het is bedoeld voor 
kinderen uit de Hazekamp en bewo-
ners begonnen er 35 jaar geleden mee. 
Het is wellicht ook het grootste met de 
700 deelnemende kinderen en zeker 50 
vrijwilligers. Werving van de kinderen 
vindt plaats via de basisscholen in de 
Hazekamp waar ook kinderen uit het 
Willemskwartier, de Landbouwbuurt, de 
Muntenbuurt en de Kolping op zitten.
Kinderen tot 12 jaar mogen meedoen, 
maar ben je 13 jaar geworden, dan kun 
je je al aanmelden als vrijwilliger en dus 
eigenlijk gewoon mee blijven doen. Zo 
worden de kinderen van nu vanzelf straks 
de volwassen vrijwilligers van later. De 
kosten bedragen 
€ 20,- en het meeste benodigde geld wordt 
verkregen van een lange rij sponsors.
Kijk voor foto’s en meer info maar eens 
op www.bouwdorp.nl 

Bouwen in de Goffert

8

Op 8 september bracht het College van 
B&W een bezoek aan de Goffert, niet 
de Goffertwijken maar het park. De 
burgemeester was verhinderd, maar alle 

wethouders konden al wandelend genie-
ten van het prachtige nazomer weer. Het 
gezelschap werd lux rondgereden in de 
‘trein’ die op andere dagen winkelend pu-

bliek naar de Lange Hezelstraat brengt. 
Deze trein werkt ‘op’ zonnepanelen op 
het dak. Maar in het park rijdt sinds kort 
ook weer de ‘echte’ trein, die op stoom. 
De eerste gaat sneller.
Het begon in het Goffertbad, open sinds 
1952, waar het bij mooi weer altijd druk 
is. Daarna de Natuurtuin bij gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan ervan. In deze 
tuin zijn alle types landschappen terug te 
vinden die rondom Nijmegen zijn aan te 
treffen. Enkele aanwezigen herinnerden 
zich dat ze nog als kind gespeeld hadden 
in de grote speeltuin die eerst op deze 
plek lag, met de glijbaan die uitkwam in 
een kikkerbad. De tuin kan altijd bezocht 
worden, maar heeft ook een educatief 
doel voor de kinderen van Basisschool 
Groot Nijeveld bij voorbeeld.
Jongeren haalden verbazingwekkende ca-
priolen uit op de grote skate-baan er vlak 

Wethouders in het park
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Iinformatievoorziening door middel van  een wijkblad, als de Opweg-krant, is niet de enige manier 
waarop bewoners op de hoogte kunnen blijven. Het internet biedt meer mogelijkheden. Een goed 
voorbeeld daarvan is de website www.willemskwartiernijmegen.nl . Het is echter gebleken dat het 

onderhouden van een wijkwebsite  op dit niveau en met deze omvang erg arbeidsintensief is en veel 
vergt van de vrijwilligers die dit werk doen.

Ook de Kolping had een paar jaar geleden een eigen website, ook opgezet door een beperkt aan-
tal vrijwilligers. Die hebben het niet kunnen volhouden. Hetzelfde geldt voor de Muntenbuurt. In de 

Landbouwbuurt is nog geen wijkwebsite.

Daarom zoekt Stichting Opweg een
            

Professionele ONDERSTEUNER WIJKWEBSITES

voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging, te beginnen op
1 december 2009

Taak
Net als in het Willemskwartier willen bewoners van de Landbouwbuurt, de Muntenbuurt en de 

Kolping een eigen wijkwebsite. De ondersteuner krijgt tot taak om aldus in totaal vier groepen van 
bewoners te ondersteunen en te begeleiden bij het opzetten en onderhouden van hun site. 

Deze ondersteuning en begeleiding hebben echter niet uitsluitend betrekking op de technische 
aspecten van het maken van een website. Minstens zo belangrijk is de organisatie ervan. Opzet en 

organisatie verschillen echter per wijk.

Stichting Opweg is dus niet zomaar op zoek naar een computerfreak die handig is met de muis 
en het toetsenbord en van wanten weet als het gaat om internet. Stichting Opweg is op zoek naar 

iemand die een website kan ontwerpen, inrichten  en onderhouden en bewoners kan ondersteunen 
in het verzamelen van de informatie uit de wijk, bewoners kan ondersteunen bij de verwerking ervan 

op de site, de site toegankelijk en informatief houden en technische gebreken kan oplossen. 

Uitnodiging
Er is € 16.000,- beschikbaar op jaarbasis met een optie voor verlenging, afkomstig van de wijkensub-
sidies van de gemeente Nijmegen. Stichting Opweg nodigt u uit om op basis van dit bedrag een eigen 

offerte op te stellen en een plan voor de gevraagde ondersteuning en begeleiding uit te werken.

Graag ontvangt Stichting Opweg uw offerte voor 15 oktober 2009. U kunt die per post sturen naar: 
Stichting Opweg, Thijmstraat 157A, 6531 CR Nijmegen Of per email: stichting.opweg@planet.nl

Nadere inlichtingen kunt u vragen bij: Ferry Blüm, coördinator van Stichting Opweg,
Telefoon 06-14028364, of per email: stichting.opweg@planet.nl 

                   De volledige tekst van deze oproep is te vinden op www.willemskwartiernijmegen.nl 

       ONDERSTEUNING WIJKWEBSITES

bij. De baan wordt kennelijk te veel ge-
bruikt want de metalen installaties verto-
nen al slijtage-plekken en op andere pun-
ten belanden de stakets onnodig vaak in 
de modder. Daar zou de betonnen baan 
moeten worden uitgebreid. Een prul-
lenbak en een fietsenrek zou ook handig 
zijn.
Door naar de kinderboerderij die sinds 
1995 in beheer is bij De Driestroom, 
een instelling voor verstandelijk gehandi-
capten die dagelijks de dieren verzorgen. 

Het weekend is echter nog een probleem. 
Dan hebben deze medewerkers natuur-
lijk ook vrij.
Door naar de grote vijvers in het park die 
op initiatief van twee broers weer hele-
maal opgeschoond zijn, uitgebaggerd en 
weer voorzien van kikkervisjes en sala-
manders. Het werk van de twee broers 
is onderdeel van een beheerplan dat voor 
het hele park waar 50 verschillende soor-
ten bomen staan, in de maak is. Het ro-
sarium is al opgeknapt, bruidsparen kun-

nen zich er weer laten fotograferen.
Tenslotte naar het Openlucht Theater om 
te debatteren over de vraag of het park 
wel of niet al overbelast is met evene-
menten en activiteiten die voor geluids- 
en parkeeroverlast zorgen. De meningen 
waren natuurlijk verdeeld. Dat zijn ze 
ook over het plan om rondom het NEC-
stadion een Topsport Innovatie Park te 
gaan bouwen met vier nieuwe sporthal-
len (voor o.a. basketbal en turnen) en een 
conferentiecentrum. Dat was nieuws. 

Vervolg van p 8
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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


