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STICHTING
OPBOUW WILLEMSKWARTIER EN GOFFERTWIJKEN

NIEUWSBLAD VOOR WILLEMSKWARTIER. 
LANDBOUW – MUNTEN – EN KOLPINGBUURT

Twee jongens van 13 jaar uit het Willemskwartier hebben 
van 11 maart een bijzondere dag gemaakt: een voetbal-
toernooi voor andere kinderen. Dit hebben ze helemaal 
zelf gedaan, zonder steun van volwassenen. Rifki Holla 
en Jordy van de Broek gingen samen de strijd aan tegen 
de verveling in de wijk die half overhoop ligt, met een 
bouwterrein, bouwverkeer waardoor spelen en voetbal-
len niet meer overal veilig kan. Voor het toernooi konden 
ze echter terecht in speeltuin ’t Genestetje. Beheerder 
Peter Kosman vond het een goed idee als de bal niet de 
hele tijd tegen kleine kinderen aan geschopt zou worden. 
Het werd daarom het (lege) zwembadje, waar de bal laag 
gehouden kon worden.
Er werden sponsors gezocht, pamfletten gemaakt en 
verspreid. Vanuit de Vrijbuiter en de Haard werden ze 
financieel ondersteund en kregen ze wedstrijdbekers. Er 
moesten ballen worden aangeschaft, versnaperingen en 
drankjes voor in de pauze ingeslagen, praten met ouders 
van kleinere kinderen. Alles werd tot in de puntjes gere-
geld, ook de wondenspons werd niet vergeten.
Scheidsechter Rifki floot af om 13.00u: beginnen! Samen 
met grensrechter Jordy werden het spannende wed-
strijden, wel veel gele kaarten en een paar rode, maar 
rechtvaardig. Ook publiek dat te druk was, volwassenen 
en kinderen, werden streng door scheidsrechter en grens-
rechter toegesproken en ontvingen zonodig ook een rode 
kaart. Ook de meneer die de beslissing van de scheids-
rechter openlijk in twijfel durfde te trekken. Op straffe 
van verwijdering van het veld, moest hij zich inhouden. 
Einde discussie.

Eén speler werd behandeld met 
de wonderspons. Om 16.30u 
klonk het laatste fluitsignaal, het 
einde van een bijzondere mid-
dag. Lof voor de organisatoren!

D.J. Schonewille.

Voetbaltoernooi voor 
kinderen
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Rifki Holla en Jordy van de Broek



“ Succesvolle behandeling 
met kruiden en acupunctuur!”

Opvallende, maar niet totaal onverwachte uitkomsten van 
het onderzoek waren dat ongeveer 1/3 van de ouderen 
in Oud-West nauwelijks rondkomt van alleen de AOW, 
dat pngeveer ¼ slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt 
(maar niet zomaar: de huisarts is altijd heel kritisch), en 
dat ruim 80 % van de ouderen helemaal niets te klagen 
heeft over contacten met familie, vrienden en buren. Wel 
ligt één op de 7 van de ouderen ’s nachts wakker van het 
piekeren. Anderen ook weer helemaal niet. Of hebben 
altijd maar weinig slaap nodig. Die zijn er ook, zo bleek. 
De werking van de ventilatoren die kennelijk horen bij de 
GSM-masten die op het dak van de flat staan, zal aan een 
kritisch onderzoek onderworpen worden, want ze maken 
opvallend veel lawaai. Daar kunnen bewoners ook niet 
van slapen.

Op deze manier werd de hele statistiek even doorgeno-
men in een ontspannen gesprek en bleek vooral dat de 
mogelijkheden voor ouderen om te bewegen of aangepast 
te sporten in het Willemskwartier gemist te worden. 
Daar worden nieuwe mogelijkheden voor gezocht.

Ferry Blüm
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Wijkwethouder Lenie Scholten sprak op 28 maart in 
Buurtcentrum De Vrijbuiter uitgebreid met 15 bewoners 
van de Willemsborgh, de flat voor 55-plussers aan de 
Bilderdijkstraat in het Willemskwartier.
Aanleiding was het rapport dat de Nijmeegse GGD heeft 
uitgebracht over het leven van ouderen in Nijmegen. Het 
rapport is gemaakt aan de hand van uitgebreide vragen-
lijsten aan bijna 1600 ouderen in Nijmegen, waarvan ruim 
100 uit Willemskwartier, Waterkwartier en Wolfskuil.

Wethouder in geprek 
met ouderen

Pijn door endometriose wordt al jaren succesvol behandeld met kruiden en acupunctuur.
Dit kan ook bij u in de buurt. Praktijk van Hulst is gespecialiseerd in de behandeling van pijn door endo-
metriose. Behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar bij aanvullende verzekering. Geen doorver-
wijzing nodig.

Ook kunt u terecht voor:

-behandeling van huidklachten (specialisatie psoriasis)
-behandeling van nek-en schouderklachten.
-hooikoortsklachten

-acupunctuur
-individueel kruidenadvies
-individueel voedingsadvies
-massage

Kijk voor meer informatie op: www.praktijkvanhulst.nl

Kruidengeneeskunde  |  Massage  |  Acupunctuur
Groenestraat 294  |  6503 CA  Nijmegen  |  Tel. (024) 388 31 24  |  E-mail: info@praktijkvanhulst.nl
Internet: www.praktijkvanhulst.nl  |  Postbank nr. 5306954
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Hij begon ooit als lasser. Toen hij voor dat werk werd 
afgekeurd, kwam hij achter de bar terecht van een jon-
gerencentrum, als vakantie-begeleider en op het sport-
veld, maar vooral in de Hothobbywerkplaats. Al 25 jaar 
doet Henk van Leth (57) dit werk, en met veel plezier.

Hij is geen Willemskwartier-der. Hij is er niet geboren 
en hij woont er niet, maar hij werkt er wel al 15 jaar in 
Buurtcentrum De Haard. Tien jaar eerder was hij in het 
toenmalige jongerencentrum in Neerbosch-Oost komen te 
werken, beter bekend als De Boerderij. Vandaar dat Henk 
van Leth, getrouwd, één dochter, deze maand 25 jaar in 
“het vak” zit. 
Maar welk vak is het eigenlijk?
Het heet ‘activiteitenbegeleider’. Hij is in dienst bij Breed, 
via Tandem gedetacheerd bij De Haard, waar hij de grote 
man is van de Houthobbywerkplaats. Een unieke plek, 
volgens Henk die in het Willemskwartier geen familie 
heeft, ook al zijn er meerdere ‘Van Leth’s’ in de wijk. Het 
begon met alleen fietsen en bromfietsen, toen De Haard 
nog alleen jongerencentrum was, maar gaandeweg leerde 
hij alle technieken, trucjes en foefjes en weetjes die je moet 
weten wanneer je met hout iets wil maken. Ook bij de 
buren, de Autohobbywerkplaats, is Henk in geval van 
nood inzetbaar. 
Is het leuk werk?
Zonder een zweem van twijfel wordt deze vraag beves-
tigd. Hij krijgt ontzettend veel waardering, er komen 
veel mensen, jong (vanaf 18 jaar) en oud, allochtoon wat 
minder dan autochtoon, en allemaal krijgen ze instructie 
en advies. Er zijn er die hun hele inboedel thuis zelf heb-
ben geknutseld in de Houthobbywerkplaats. Een lerares 
kwam speciaal om de trucjes en foefjes te leren.Voor alle 
bezoekers, ook die met twee ‘linkse’ handen,  is de werk-
plaats een enorme stimulans om zelf wat te doen en van 
sociale contacten.
Vergeleken bij vroeger? 
Eerder werkte hij bij de jongerencentra die eind jaren 
tachtig, begin negentig allemaal wegens bezuinigingen 

25 jaar
Unieke Werkplaats met onzekere toekomst

zijn gesloten. Vroeger 
had hij veel meer 
taken: achter de bar, 
op het sportveld (Henk 
is lange tijd voetballer 
bij St Jan geweest in 
de vrije tijd), en tijdens 
vakantie-activiteiten. 
Nu is het overzichtelij-
ker, makkelijker als in 
de tijd dat er nog alco-
hol geschonken werd.

En de toekomst?
De toekomst is onzeker.  
Het ziet ernaar uit dat 
de gemeente de beide 
hobbywerkplaatsen 
geen plek gaat geven 
binnen het nieuwe 
Voorzieningenhart. Dat 
is een gemiste kans. De 
werkplaats is uniek. Nergens in Nijmegen, waarschijnlijk 
zelfs niet in Nederland, kunnen moeders en kinderen van 
het Ouder-Kind Centrum zo binnenlopen. Had straks ook 
met de Open Wijk-school gekund of tijdens de handarbeid-
lessen. De gemeente garandeert desondanks een plaats in 
het Willemskwartier, in het geval De Haard ooit dicht 
gaat, maar Henk kan zich geen plaats in de wijk voor ogen 
halen waar dat zou kunnen. Bovendien loopt het contract 
met Tandem per 1 januari 2008 af. Wie het dan gaat over-
nemen is nog onduidelijk. Opweg betaalt al jarenlang de 
exploitatiekosten van de Houthobbywerkplaats. De werk-
plaats is er toentertijd gekomen mede dankzij Opweg. 
Daar zal het niet aan liggen. Maar Henk hoopt toch echt 
dat hij nog jaren de activiteitenbegeleider kan blijven. 

Henk van Leth: 25 jaar in 
het vak

Feestelijke lunch in De Haard
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Colofon:
Belangrijke 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

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

Bewonersbelangengroep 
Landbouwbuurt
Voorzitter Mevrouw S Welter
telefoonnummer 024 - 3540178

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

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

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

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

Een zonnige Paashaas op het Beetsplein in het Willemskwartier
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‘Winkels op loopafstand’. In huizenadvertenties bete-
kent dit: een aantrekkelijke woonomgeving. In het 
Willemskwartier hoeft niemand meer dan 500 meter te 
lopen voor boodschappen, kapper, een hapje of drankje. 
En veel meer. Shoppen op de Willemsweg is vaak gezel-
lig, mensen kennen er elkaar. Maar aantrekkelijk is de 
straat niet. Dat vinden zowel de klanten als de onder-
nemers zelf. Met de uitvoering van het Economisch 
Gebiedsplan wil de gemeente er samen met onderne-
mers en verhuurders weer een uitnodigende winkel-
straat van maken.

Vorig jaar liet de gemeente de toekomstkansen van het 
winkelgebied onderzoeken. Hoe gaan de zaken? Wat zijn 
knelpunten? Ondernemers en bezoekers werd gevraagd 
naar sterke en zwakke punten; kansen en bedreigingen 
werden in kaart gebracht. De Willemsweg is de meest 
multiculturele winkelstraat van Nijmegen. Het specifieke 
aanbod voor en door allochtonen zorgt voor vaste klanten, 
vanuit de wijk en daarbuiten. Daarbij profiteren kleine 
zaken van de aantrekkingskracht van de Aldi. Dat biedt 
kansen. 
Maar er is geduchte concurrentie van de Groenestraat. En 
als Albert Heijn straks verhuist naar het Smit Draadterrein, 
lokt dat mogelijk klanten weg. Ook het slordige straat-

beeld baart zorgen. De Willemsweg heeft mooie oude 
gevels, maar veel panden zijn slecht onderhouden. De 
meeste winkeliers huren hun bedrijfsruimte van eigena-
ren. Maar de kamerverhuur erboven levert meer op per 
vierkante meter en daarvoor maakt een mooie of lelijke 
gevel niet uit. Zo wordt de Willemsweg meer een kamer-
verhuurstraat dan een winkelstraat. 

Investeren
Toch ademt het Economisch Gebiedsplan optimisme.Voor 
hardwerkende ondernemers ziet het zeker toekomst. ‘Na 
de renovatie kan de Willemsweg, net als in de jaren ’50, 
weer een gezellige winkelstraat worden,’ zo is te lezen. 
Dat vereist wel investering. De gemeente wil onderne-
mers ondersteunen met kennis, subsidie en gezamenlijke 
initiatieven. 
Gebiedsmanager Cees van Diemen gaat namens de 
gemeente de kar trekken. Huiseigenaren worden gestimu-
leerd hun panden op te knappen. Want een uitnodigend 
winkelgebied is in ieders belang. Goedlopende zaken zor-
gen niet  alleen voor inkomen van de ondernemers, ook 
de waarde van de panden stijgt erdoor. En het biedt bewo-
ners voorzieningen en een sfeervolle, levendige buurt.  

M Smits

Economisch Gebiedsplan
Bedrijven op Willemsweg hebben toekomst

Trots op de Wijkdag: 10 juni Willemsweg!
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GRUNDIG
Davio 15 LCD 38-5700 BS zilver, 38 cm LCD televisie, resolutie:
contrast: 500:1, helderheid, inclusief tafelstandaard, VGA ingang
Marktprijs EUR 349,00
Actieprijs € 299,-

JVC
radiorecorder, CD speler enkel-cassettedeck, CD 
weergave: CD-R/RW, afstandsbediening
Marktprijs EUR 58,95

JVC
RV-NB 20 B zwart
radiospeler, CD speler, radio, CD weergave: mp3, Bas-
versterking, Bassreflex luidsprekersysteem, afstands-
bediening, horloge/timer
Marktprijs EUR 299,00


