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Nu de zon zich steeds meer laat zien,
komt ook het Beetsplein weer tot leven.
De bewoners van dit karakteristieke
plein kijken uit op de speeltuin. Die ligt
in het midden, omzoomd door hoge lin-
debomen. Alle crèches en scholen in de
omtrek weten de speeltuin te vinden.
Vaak begint een zonnige speeldag met
kraaiende peuters op de wipkippen en
het glijbaantje. Na schooltijd storten
groepjes kinderen zich op het schommel-
, spring- en zwierwerk. 

Sinds zijn collega met pensioen is en de
gemeente bezuinigt op personeelskos-
ten, is beheerder Henk Coenders de
enige beroepskracht. Maar één toezicht-
houder is te weinig voor een speeltuin
die zeven dagen per week open is. Zo
mogelijk springt het speeltuincomité in
als ‘de grote baas’ er niet is. Corina
Mensink hoeft er alleen de straat voor
over te steken. En niet onbelangrijk: ze
heeft een ehbo-diploma. Gelukkig
beperkt de eerste hulp die nodig is zich
meestal tot een pleister en een aai over de
bol. Overigens blijkt uit onderzoek dat
speeltuinen juist ongelukken voorkó-
men. Kinderen die veel buiten spelen
zijn namelijk leniger en hebben een beter
evenwichtsgevoel. Daardoor vallen ze
minder. Ook zijn ze beter in het oplossen
van ruzies. Toch blijft toezicht hard
nodig, weet Corina, “anders verdringen
de grote kinderen de kleintjes.” Officieel
is de speeltuin er voor kinderen tot en
met 12 jaar. Maar er komen ook nog wel
tieners van een jaar of 14. “Dan zien we
even aan hoe het gaat. Als ze branie gaan
schoppen, sturen we ze eruit. Maar vaak
hebben ze gewoon zin om nog even bui-
ten te spelen.” 

Dagelijks ruimt Coenders het speelter-
rein op. In het voorjaar verwijdert hij de
plakkerige lindebloesem, in het najaar
kruiwagens vol bladeren. En als een
speeltoestel kapot is, zorgt hij dat het
gerepareerd wordt. Hierdoor blijft het
Beetsplein een schone en veilige speel-
plek. Op zomerse dagen is het druk.
Corina: “Bij mooi weer vult mevrouw
Pol het peuterbad. ’s Avonds om elf uur
gaat de kraan open, de volgende morgen
is dan het bad vol. Het toppunt van bui-
tenpret.” Een ander hoogtepunt is het
kinderfestijn aan het eind van de zomer-
vakantie. Dan worden extra attracties
gehuurd, zoals een suikerspinkar en een
klauterbaan. Zover is het nog lang niet;
de bomen lopen pas net uit. Maar het
buitenspeelseizoen 2005 is geopend!

De wijkspeeltuinen op het Beetsplein en aan
de Genestetlaan zijn vanaf eind april 
dagelijks open van 10.00 – 18.00 uur. De 
toegang is gratis.

Kom je mee buiten spelen?
Vraagt u zich af wie laatst die paashaas was op het Beetsplein? Grote kans dat ze Corina Mensink heette. Zij is een van de
vijf buurtmoeders van het speeltuincomité. Ze assisteren de beheerder in de wijkspeeltuin. Samen met de buurtkinderen
zocht de paashaas tussen de speeltoestellen naar verstopte chocolade-eitjes. 

Speeltuin Beetsplein, spellendag augustus 2004.
Foto Henk Coenders

spoedvervoer binnen een uur
mailings in de regio

dagelijkse postbusservice

024 - 3244990
www.fietskoerier-nijmegen.nl
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Eerlijk samen delen
In de Landbouwbuurt zijn bijna geen winkeltjes meer. De geboren Nijmeegse Susan Huurman heeft met (financiële)
hulp van vrienden en familie én een groot doorzettingsvermogen ervoor gezorgd dat de wijk weer één winkeltje rij-
ker is. Geen bakker, geen slager, geen schoenmaker maar…

Het is een opvallend pandje, daar op de
hoek van de Gaffelstraat en de
Karnstraat. Bij de deur staan twee hou-
ten geboorte-ooievaars. Voor de ramen
allerhande speelgoed en wie een blik
naar binnen werpt ziet de rekken twee-
dehands kleding voor kinderen. Op de
ruit is in grote gekleurde letters SAM-
SAM te lezen. 
De 36-jarige Susan is sinds negen
maanden de trotse huurder. ‘Toen ik
hier voor het eerst rondliep was ik
meteen verliefd,’ vertelt ze. De
Woningbouwstichting stelde haar niet
teleur. Ze kreeg de kans om dit gewilde
hoekhuis om te toveren in een winkel.
Een winkel met een sociale buurtfunc-
tie, zoals dat heet. ‘Kleine winkeltjes
zijn nodig. Je ontmoet er andere men-
sen uit je directe omgeving. Ze zorgen
voor binding, voor een gemeenschap-
pelijke plek waar je even een praatje
kunt maken.’ Vol vertrouwen werkt ze
eraan om van de nieuwe bestemming
van het pand een succes te maken. Voor
de buurt en natuurlijk ook voor haar-
zelf. Dat ze ook Turks bloed heeft, komt
daarbij misschien wel van pas.
‘Misschien komt daar mijn onderne-
mingsgeest wel vandaan’, zegt ze
lachend. Anders dan gewone onderne-
mers had zij weinig startkapitaal nodig.
Het heeft alles te maken met de unieke
winkelformule: ze verkoopt tweede-
hands spullen van andere mensen. Van
het bedrag dat die spullen opleveren
gaat de helft naar haar en de helft naar
de aanbieders. Vandaar de naam SAM-
SAM. ‘De administratie is zo wel een
hele klus. Want ik moet van elk ding
dat ik verkoop precies weten van wie
het komt.’ Als de mensen niets voor
hun spullen hoeven te hebben, deelt ze
de opbrengst met een goed doel dat ze
zelf uitzoekt. Zo heeft ze onder andere
een stichting gesteund die Spaanse
zwerfhonden opvangt. Een volgende
keer kan de Stichting Downsyndroom
via SAMSAM rekenen op een extraatje. 
In de winkel kun je van alles vinden.
Van knuffelbeesten tot maxi cosi’s, van
puzzels tot zwemkleding, van mobiles
tot sieraden, van babyborden tot een
Abraham. Ergens in de hoek staat een
radiator, op de grond liggen nog een
paar schaatsen, in de etalage staat een
bijna antiek telraam. Susan heeft zich

toegelegd op kinderspullen maar voor
de moeder die op zoek is naar een
broekje voor haar peuter valt er ook te
snuffelen in een rek tweedehands kle-
ding voor vrouwen. Wie weet komt ze
wel met een mooi bloesje voor zichzelf
thuis. Susan is een groot voorstander
van het hergebruik van dingen. ‘Het is
me een gruwel wat er allemaal aan
goede spullen wordt weggegooid.’ Zelf
doet ze het tegendeel. ‘Ik bewaar alles.
Het kan altijd nog van pas komen,
denk ik maar.’ Dat is een goede eigen-
schap als je een tweedehands winkel
runt. Maar ook wel eens lastig. Soms
staat het tot in de gang vol met dozen
die nog uitgezocht moeten worden.
‘Mijn vriend noemt me wel eens Malle
Petronella. Als een toespeling op Malle
Pietje van Swiebertje.’
Hoewel de aanlooptijd van twee jaar
nog lang niet voorbij is, kan Susan
inmiddels van haar winkel wonen en
eten. En dat de buurt haar initiatief
waardeert lijkt duidelijk. ‘De hele straat
is al klant’, vertelt ze. ‘De stad is toch
ver weg, als je even een cadeautje voor
je kind of kleinkind wilt kopen.’ En
duur is ze niet, ook omdat ze wil dat er
een goede doorstroming is van de spul-
len die ze in huis heeft. Bovendien is ze
niet te beroerd om in ‘noodgevallen’
ook buiten winkeltijd voor een klant
klaar te staan. ‘Als er iemand op vakan-
tie wil gaan en ’s avonds ontdekt dat de
kinderbuggy stuk is, dan belt ie maar.’
Bij je winkel wonen heeft inderdaad
zijn voordelen. 

Samsam winkel aan de Gaffelstraat. Foto Nico Schonewille.

Als u hele, schone en eigentijdse spullen
over hebt, en via SAMSAM te koop wilt
aanbieden, maakt u dan met Susan
Huurman telefonisch een afspraak, tel.nr.
8444634 of 06-40235455.
Gewoon een kijkje nemen kan natuurlijk
ook: Gaffelstraat 12, geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.30 tot 18.00 en
zaterdag van 10.30 tot 17.00.
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Bewoners van de Kolpingbuurt orga-
niseren op 7 mei van 11.00 – 16.00 uur
een Luikse markt met een sliert van
minimaal 100 kramen door de buurt,
diverse artiesten, een terras op het
plein van de Leo de XIIIstraat en een
open huis in buurtcentrum de Inloop
en Kolping Digitaal. De aanleiding
hiervoor is het 1-jarig bestaan van het
buurtcentrum.

Eerder beschreven we al de ontwikke-
lingen rondom activiteiten en het spor-
tinitiatief in  buurtcentrum de Inloop
op Kolpingstraat 2A. Onlangs nog, op
woensdag 30 maart besteedde de
Gelderlander ruim aandacht aan het
sportinitiatief, waartoe fitness, steps en
bodyshape behoren. Per 1 mei zullen
hiervoor ook mogelijkheden tot uit-
breiding van openingstijden zijn, dus
bezoek vooral de Inloop ook even op 7
mei voor de laatste informatie. Ook
Kolping Digitaal op Kolpingstraat 73
houdt die dag open huis: dé internet-
plaza in de Kolpingbuurt en thé place
to be van huiswerkbegeleiding tot de
nieuwste games. Op zaterdag 7 mei zal
optreden o.a. Gordon de Kiefte en een
lokale verrassing. 

De braderie spreidt zich uit door de
hele Kolpingstraat, voor meer infor-
matie over kraamverhuur e.d. kunt u
terecht bij Wim Schrievers, 06 –
16062988.
Medewerking wordt verleend door
o.a. Kolping Digitaal, De Inloop, 
OpWeg en Tandem

ZATERDAG 7 MEI GROTE BRADERIE IN DE KOLPINGSTRAAT

Op 18 februari j.l. was er een presentatie van
Opweg in De Klokkentoren, speciaal bedoeld
voor de bewoners van de Landbouwbuurt, de
Muntenbuurt en de Kolping. Houthobby-
werkplaats De Haard was aanwezig, er werd
verteld over de Trots-op-de-Wijk dag in het
Willemskwartier en ook De Inloop uit de
Kolping was ruim vertegenwoordigd. We zeg-
gen het eerlijk: de aanloop was niet groot. Toch
was de avond nuttig: organisaties uit verschil-
lende wijken hebben elkaar duidelijk beter leren
kennen en elkaar op goede ideeën gebracht. 
Foto: Nico Schonewille
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Opweg is de budgethoudende bewo-
nersorganisatie voor het Willems-
kwartier, de Landbouwbuurt, de
Muntenbuurt en de Kolping. Van de
gemeente ontvangt Opweg jaarlijks
subsidie om activiteiten en initiatie-
ven van bewoners die de leefbaar-
heid en veiligheid van de wijken
bevorderen, te ondersteunen.
Voor financiële ondersteuning dient
er een aanvraag te worden inge-
diend: een brief(je) waarin u
beschrijft wat u van plan bent, met
wie u dit van plan bent, met welk
doel en wanneer. Graag een over-
zichtje erbij van het geld dat u nodig
heeft en waarvoor dat geld bedoeld
is.
De eerstvolgende keer dat Opweg
over uw aanvraag vergadert is 
19 mei a.s. Daarna pas weer op 13
juni. Het Knelpuntenfonds behan-
delt aanvragen die niet hoger zijn
dan e 300,-. Ook hiervoor een zelfde
soort briefje. Over deze aanvragen
wordt vergaderd op 26 mei en op 
20 juni.

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

Wanneer u een advertentie wil plaat-
sen, kunt de de tarieven bij ons
opvragen.

De volgende Opweg-krant verschijnt
rond 15 juni.

Opweg, het Knelpuntenfonds en de
Opweg-krant zijn te bereiken op
Thijmstraat 157A
6531 CR Nijmegen
telefoon: 3545140

email: stichting.opweg@planet.nl

Opweg, 
Opweg-krant &
Knelpuntenfonds

Veel mensen kennen buurtcentrum
De Haard in de Groenestraat. Zij krij-
gen goede raad in het Ouder- en
Kindcentrum, sleutelen aan hun auto
in de autohobbywerkplaats of knutse-
len in de timmerhobbywerkplaats. En
dat zijn alleen nog maar de vaste acti-
viteiten. Daarnaast is er het kinder-
werk van Tandem, organiseert de
bejaardenbond er bingo-avonden, zijn
er ’s zomers fietslessen en oefent er
een toneelclub.
Maar wat weinig mensen weten, is
dat buurtbewoners gratis ruimte kun-
nen huren in De Haard. Daarom orga-
niseert het buurtcentrum op 28 mei
een Open Dag. U kunt dan een kijkje

komen nemen en wie weet brengt het
u op ideeën om zelf iets te organise-
ren. Wat dacht u van een kaartclub?
En lijkt een buurtkoor u niet gezellig:
samen de liedjes van Frans Bauer of
André Hazes zingen? Handwerken
kan ook, of een ruilbeurs voor kinder-
kleding. Kortom, mogelijkheden
genoeg.
Het programma van de Open Dag
blijft nog even een verrassing. U hoort
er meer over via posters die in de
buurt worden opgehangen. Ook
besteden De Brug en de Zondagskrant
er aandacht aan. Maar noteer alvast
op de kalender: zaterdag 28 mei Open
Dag in de Haard. 

28 mei OPEN DAG in De Haard
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Ongeveer 20.000 banden heeft de
bibliotheek, vertelt Dorry Massée die
sinds september 2003 teamleider is.
De jeugdafdeling neemt daarvan
meer dan de helft voor zijn rekening.
Met in totaal tegen de 130.000 uitle-
ningen passeert elk boek dus gemid-
deld 6 á 7 keer per jaar de balie. ‘Er zit
duidelijk groei in,’ constateert Massée
tevreden. Vrouwen tussen de 30 en 50
zijn de grootste ‘afnemers’ van boe-
ken. Wat dat betreft beantwoordt deze
bieb aan het algemene beeld dat lezen
vooral een vrouwenhobby is. 
Maar de functie van de bibliotheek
bestaat niet meer alleen uit uitlenen,
benadrukt Massée. Sinds twee jaar is
er ook een afdeling Culturele Media
Educatie. Die organiseert  lees- en
taalactiviteiten én maakt groepen
schoolkinderen wegwijs in de wereld
van de jeugdliteratuur. Ook speelt ze
een rol bij het stimuleren van allocht-
one ouders om te gaan lezen.
Bovendien wil de bibliotheek, meer
dan in het verleden, ook een plek zijn
waar je even lekker kunt zitten. Met
een krantje of tijdschrift, of aan de
computer, surfend over het internet. 
Er is dus veel veranderd sinds het eer-
ste openbare bibliotheekje in de
Opweg-wijken het licht zag. ‘Die zat
aan de Willemsweg en bestond uit
niet meer dan een kamertje met aan
de ene wand de boeken voor volwas-
senen en aan de andere de boeken
voor kinderen,’ zo weet Massée.
Daarna kreeg de bieb een plek in het
wijkcentrum aan de Tijmstraat. Toen
dat echter na aanhoudende overlast

en vandalisme werd gesloten, is de
bibliotheek op de huidige locatie aan
de Muntweg terechtgekomen. 
Als het aan de teamleider ligt, is dat
echter niet het eindstation. Ze hoopt
dat de bieb op termijn kan doorgroei-
en naar stadsdeelbibliotheek
Nijmegen Midden. Dan zou er niet
alleen meer ruimte nodig zijn, maar
ook een meer centrale plek. ‘Vooral
voor de inwoners uit het
Willemskwartier zitten we te ver weg.
Voor mensen die niet zo gemakkelijk
naar een boek grijpen, moet de drem-
pel laag zijn. En dat betekent dat we
dichterbij moeten zitten, het liefst in
een winkelgebied.’ Even droomt
Dorry Massée hardop: ‘De kerk aan

de Groenestraat, dat zou mooi zijn.
Het gebouw kan aan de buitenkant
blijven zoals het is, maar binnenin
staan dan in plaats van kerkbanken
schappen vol met boeken.’

Feest 10 jaar Bibliotheek Muntweg: 
zaterdag 9 april.

10.00-12.00 uur: taxatie van spullen door
Saco Teikes (bekend van Schatgraven),
max. 3 stuks p.p.
12.00-13.00 uur: tante Rosa en nichtje
Kiki vertellen in een hééééle grote 
verhalenjurk van de Slome Gaapdraak.

Prijsuitreiking van de ken-uw-wijk quiz
en van de kleurwedstrijd.

Boekenfeest
Bibliotheek Muntweg bestaat 10 jaar. Reden voor een feest op zaterdag 9 april. En een goede gelegenheid om dit boe-
kenparadijsje in de wijk eens extra onder de aandacht te brengen. 

Op de foto Dorry Massée. Foto Nico Schonewille

Groenestraat 242 - 6531 JA Nijmegen - Tel. (024) 356 82 42 - Fax (024) 355 88 88
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Buurtcentrum De Inloop
Kolpingstraat 2
Telefoon 024 - 3502620
www.kolpingbuurt.com

Buurtcentrum De Haard
Groenestraat 170
Telefoon 024 - 3540919
bcdehaard@hotmail.com

Buurtcentrum De Vrijbuiter
Ten Katestraat 6
Telefoon 024 - 3551376

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

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

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

Belangrijke 
Adressen

Een nieuwe activiteit in De Haard is de
dartsclub. Frank van Wijhe, zelf een
enthousiast darter, nam het initiatief. Op
dit moment heeft de club zo’n twaalf
leden. Daarvan zijn er acht á tien elke
dag wel een keer in De Haard te vinden
om te oefenen. Het is allemaal nog niet
officieel, zo is er bijvoorbeeld nog geen
vaste speeltijd. Maar De Haard is bijna
altijd open. Dus zodra er een paar dar-
ters naar binnen lopen, kan er gespeeld
worden. Opweg sponsport de club en
gaf geld voor de aanschaf van borden en
pijltjes. Verder zijn de leden druk bezig
met het opknappen van oude dartsbor-
den. Voortvarend heeft de club de orga-
nisatie aangepakt van het eerste buurt-

dartstoernooi. Dat vindt op 7 mei a.s.
plaats in De Haard. ’s Middags mikken
jongens en meisjes van vier tot vijftien
hun pijlen op het bord. Ze worden uiter-
aard ingedeeld in leeftijdsgroepen en
werpen hun pijltjes onder begeleiding
van een volwassene: de kersverse darts-
club wil graag iedereen heel houden! 
’s Avonds zijn volwassenen vanaf 
zestien jaar aan de beurt. Het toernooi is
gemengd, dus mannen, vrouwen, jong
en oud: iedereen speelt tegen elkaar. 
Het belooft een gezellige dag te worden,
houd de posters in de gaten. En wie slim
is, gaat alvast een keertje oefenen in De
Haard. U bent van harte welkom.

Nieuwe dartsclub 
organiseert wijktoernooi 
Op zaterdag 7 mei is iedereen uit het Willemskwartier en de Goffertwijken wel-
kom in De Haard om te bepalen wie de beste darters van de buurt zijn.

Foto Willie van Wijhe

Opgeven voor dartsclub en dartstoernooi bij 
De Haard, Groenestraat 170

tel. 3540919.

Word voor 
55-plussers
In de basiscursus Word die
SWON/SeniorWeb/Nw. Malderborg
vanaf woensdag 18 mei in Nw.
Malderborgh organiseren zijn nog
wat cursusplaatsen open.
De cursus bestaat uit 6 lessen op
woensdagochtend van 09.30-12.00
uur en kost e 42,- (U hebt voor deze
cursus ook het lidmaatschap van
SeniorWeb nodig).
Inschrijving is mogelijk tot 10 mei.
Deze cursus is alleen geschikt voor
mensen met enige ervaring met
Windows ‘98 of XP. Verdere informatie
of inschrijfformulier via het SWON-
informatiecentrum, tel. 3650190.




