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Aan alle jongens en meisjes in het Willemskwartier:

Ben jij die miljeunair die wij zoeken? 
Vind jij het ook belangrijk dat we samen het Willemskwartier schoon houden?

Wil jij ook graag wat zakgeld verdienen?

Geef je dan op voor het Zwerfvuilteam En loop elke woensdag een uurtje mee.

Meld je aan bij Riekie (3563080), bij Nelly (3541306) 
of bij speeltuin ’t Genestetje.
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Februari 2006 sneeuw op het sloopterrein, in afwachting van de nieuwbouw. Een unieke doorkijk
in de wijk. Foto Nico Schonewille.

Winter in het Willemskwartier
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Advertentie



3

Kolpingbuurt wil zelf ‘aan zet’ met budget
Het leven in de Kolpingbuurt is er de
laatste jaren een stuk prettiger op
geworden. Die conclusie trekt de
gemeente na gesprekken met de helft
van de buurtbewoners. Maar nog
steeds kampen er veel mensen met
hardnekkige problemen, zoals
gezondheids- en opvoedingsproble-
men, en is er meer drugsoverlast en
criminaliteit dan elders. Daarom wil
de gemeente doorgaan op de ingesla-
gen weg om van de buurt een ‘gemid-
delde volksbuurt’ te maken. Hoe den-
ken de buurtbewoners over de aan-
pak van de gemeente?

Op maandagavond 6 februari verza-
melen zo’n 25 bewoners en vertegen-
woordigers van gemeente, politie en
woningcorporatie Talis zich in buurt-
centrum De Inloop. Buurtwerker Ids
van Tandem is ziek, anders was hij er
zeker ook bij geweest om samen de toe-
stand in de wijk door te nemen. Dat
gebeurt vier keer per jaar in het kader
van het project Onze Buurt Aan Zet
(OBAZ). Daarnaast vergaderen de
bewoners zelf maandelijks. Het Rijk en
de Europese Unie investeerden afgelo-
pen jaren 1,1 miljoen euro in de buurt
voor wijkverbetering onder regie van
de gemeente. De straten en huizen kre-
gen een opknapbeurt, tuinen nette
schuttingen. Er kwam een wijkconciër-
ge die eventuele problemen aankaart,
zodat snel kan worden ingegrepen. De
politie surveilleert op mountainbikes.
En na jaren van afwezigheid is er weer
een bloeiend buurtcentrum met zo’n 70
wijkvrijwilligers die non-stop activitei-
ten organiseren. Het doet de verstand-
houding in de buurt goed. Sinds de
opening van de fitnessruimte in 2003
gaan bijna twee keer zoveel bewoners
wekelijks sporten. Ook de betrokken
instanties zijn te spreken over hun
samenwerking en bewoners en instan-
ties praten met elkaar. Zoals vanavond. 

Nuttig uitstapje
Maar gemakkelijk loopt dat gesprek
niet. Al snel komt een pijnpunt op tafel:
het activiteitenbudget. Voor elke activi-
teit apart moet de buurt subsidie en
daarmee toestemming vragen aan de
gemeente. Bewoners beklagen zich
over de betuttelende procedure, met
soms na drie maanden een afwijzing.
Dat gebeurde met het plan voor een
uitje met bejaarden die nauwelijks de
deur uit komen. En met het voorstel om
met kinderen, verkleed als elfjes,  kerst-

pakketten te bezorgen bij minima: ‘We
kregen te horen dat er geen geld voor
was’, zegt een bewoonster. ‘Maar van
het activiteitenbudget van 25.000 euro
is afgelopen jaar maar 19.000 euro
besteed. Waar zijn dan die 6000 euro
gebleven?’ Joep Ratering, projectleider
wijkaanpak, antwoordt dat alleen voor
de wijk nuttige en leerzame activiteiten
worden gesubsidieerd, geen uitstapjes
en presentjes. Dit jaar trekt de gemeen-
te met name geld uit voor opvoedings-
ondersteuning. Het is dus niet zo, zegt
hij, dat er een zak geld klaarligt voor de
buurt. Dit is tegen het zere been van
Joop Wijers, voorzitter van het buurtco-
mité: ‘Ons is uitdrukkelijk toegezegd
dat er drie jaar lang 25.000 euro per jaar
is gereserveerd voor wijkactiviteiten.
Waarom kunnen we daar niet zelf over
beslissen, met verantwoording achter-
af?’ ‘En waarom is een uitje met oude-
ren niet nuttig’, valt iemand hem bij,
‘wie bepaalt dat?’ Joep Ratering: ‘Ik
voer het gemeentebeleid uit. Het gaat
om gemeenschapsgeld en de  procedu-
re moet juridisch kloppen, dat hoeft
echt geen drie maanden te duren.’
Maar hij zegt, ook na een afwijzing,
zich graag alsnog te willen laten over-
tuigen van het nut van een subsidie-
aanvraag. Deze toezegging helpt niet
echt. ‘De gemeente vertrouwt ons dus
niet’, concludeert de bewoonster boos,
‘het is slikken of stikken.’  

Betere wijk
Het strenge huisvestingsbeleid wekt
gemengde gevoelens. De politie screent
alle kandidaten voor een huurhuis in
de Kolpingbuurt. Alleen wie de laatste
vijf jaar niet is veroordeeld door de
rechter, komt in aanmerking. Tot nu toe
was dat twee jaar. ‘Vijf jaar is lang’, zegt

Foto: Nico Schonewille

een bewoner, ‘je moet mensen toch een
kans geven?’ En wat te denken van de
wao’er – als gevolg van een bedrijfson-
geval – die geen huis krijgt, omdat ook
mensen met een uitkering worden
geweerd? Wijkdoelen halen door men-
sen af te wijzen die het (ook) moeilijk
hebben, ligt gevoelig. Kolping-
bewoners maken dat zelf mee, bij solli-
citaties of aanmelding van kinderen op
scholen: ‘Op ons wordt neergekeken,
omdat we in de Kolping wonen.’ 
Duidelijk is dat op één lijn komen over
hoe je een wijk blijvend ‘beter’ maakt,
niet eenvoudig is. Het vraagt vertrou-
wen en een lange adem. De
Kolpingbuurt wil geen proeftuin van
de gemeente zijn en straks met lege
handen achterblijven, maar zelf
meesturen en verantwoordelijkheid
dragen. In het voorjaar praten de bewo-
ners en instanties verder.

Piano en 
keyboardles

Persoonsgericht en aan huis

Loek van Hofwegen

Tel.: 024 - 3449292
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EMMA APOTHEEK

Ziek zijn is al vervelend genoeg en als u daarvoor medicijnen moet gebruiken is het van  belang
dat deze worden verstrekt door mensen die verstand van zaken hebben.
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor al uw medicijnen op recept. In overleg met u of met uw
huisarts kunnen wij de medicijnen ook thuisbezorgen als dat nodig is.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en hebben verstand van medicijngebruik. Zij kunnen u
informeren over:

• De medicijnen die u gebruikt of gaat gebruiken
• Werking, bijwerkingen en het gebruik van meerdere geneesmiddelen naast elkaar
• Geneesmiddelen en reactievermogen
• Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding
• Kleine kwaaltjes en zelfzorgmedicijnen
• Het gebruik van wondverzorgingsproducten, hulpmiddelen bij diabetes, een inhalatieappa-

raat, enzovoort
• Maatregelen en producten bij incontinentie
• Middelen voor uw huisapotheek en reisapotheek
• Vitaminepreparaten

Wij beschikken over een aparte ruimte waarin u in alle privacy uw vragen kunt stellen, vraagt u
hier gerust naar als u dat wilt.
Wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van de apothekers? Dan is het fijn als u van tevo-
ren even een afspraak maakt.

J.J.P. van der Laan en
G.M. Sauer, apothekers.

Emma Apotheek
Groenestraat 209a  |  6531HG Nijmegen  |  telefoon 024-3557006
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De website van het Willemskwartier
Rijk aan informatie, mooie fotoreportages
Er gebeurt altijd veel in het
Willemskwartier. En in de toekomst
staat er nog meer te gebeuren. Het
goede voornemen van de website van
de wijk, die beheerd wordt door com-
putercentrum De Muus, is dan ook:
een echte nieuwssite worden; altijd
actueel, altijd bijzonder, altijd betrok-
ken. De bezoeker komt niet bedrogen
uit: de openingspagina biedt vele
mogelijkheden om zijn nieuwsgierig-
heid naar wat er in de oude volks-
buurt speelt te bevredigen.

Veel aandacht besteedt de site aan de
sloop en de nieuwbouwplannen. Een
paar klikken en je kunt zien waar en
wanneer de nieuwe huizen in
Willemskwartier Oost en West komen
te staan. Voordat het zover is, moeten er
heel veel straten op de schop. Zonder
sloop geen nieuwbouw. Een indruk-
wekkende fotoreportage laat zien hoe
het huizenblok begrensd door de
Genestetlaan, de Pater Meursstraat en
de Dr. Schaepmanstraat wordt afgebro-
ken. Beelden van lege panden zonder
deuren en ramen, van grote stapels

puin en van grote grijpers die een dak
verbrijzelen. Het moet voor oud-bewo-
ners niet gemakkelijk (geweest) zijn om
mee te maken dat de huizen waar ze
vaak jaren in gewoond hebben tegen de
vlakte gaan. Maar afbreken is niet
alleen maar triest. Want daardoor kan
er ook iets nieuws komen. De afron-
ding van de sloop op 14 december
kreeg daarom een feestelijk tintje.
Foto’s tonen wethouder Depla die voor
oud-bewoners een praatje hield. De
Blues Brothers traden op, en voor de
kinderen was kabouter Plop present –
al waren het helaas niet de echte broers
en de echte kabouter. Een foto van een
groot bord laat zien wat de wijk aan
huizen terugkrijgt: 46 appartementen
en 44 eengezinswoningen, die samen
het Dichtersplein zullen vormen. Wie
op de hoogte wil blijven van het
(gemeente)beleid rondom de bouw-
plannen kan terecht bij de link
Wijkraad. Deze prille vereniging komt
op voor de belangen en het welzijn van
de bewoners van de wijk en is het aan-
spreekpunt voor de gemeente. Met een
nieuwsrubriek laat de wijkraad weten

Op donderdag 11 januari werd in de Vrijbuiter door vrijwilligers, de gemeente en Tandem een
toast uitgebracht op een gezellig en succesvol 2006. Wijkmanager Jan Bannink hield een praatje.
Het is de bedoeling dat Tandem dit jaar een brochure zal laten verschijnen met informatie over alle
activiteiten, oude en nieuwe, waar vrijwilligers zich voor inzetten. Jammer genoeg was de opkomst
teleurstellend laag en viel de boodschap daardoor enigszins in het water. Foto: Nico Schonewille

wat ze doet en hoe de contacten met de
gemeente verlopen. Hoe ver staat het
met het centrale voorzieningenhart?
Wat vinden mensen in de wijk ervan?
Wat gebeurt er met de mensen die
wonen op de plek waar die voorzienin-
gen moeten komen? De Wijkraad
houdt zich met dit soort vragen bezig.
Zelf lid worden van de vereniging, dat
kan natuurlijk ook. Met een aanmel-
dingsformulier op de site is dat gemak-
kelijk te regelen. 

Zomerse foto’s
Wat valt er verder nog op de site te ont-
dekken? Er zijn links naar de wijkcen-
tra, de Haard en de Vrijbuiter, en naar
De Muus. En dan klik je vanzelf verder
naar de activiteiten en de cursussen die
er zijn. Helaas zijn de data niet up to
date. De aankondigingen voor bingo
lopen tot 18 december 2005, en dat ter-
wijl het nieuwe seizoen al is begonnen.
En dan is er nog Trots in beeld. Via deze
link kom je, midden in de winter, even
in zomerse sferen. Fotograaf Dirk-Jan

Communiceren via de digitale weg is
handig en wordt steeds gewoner.
Opweg vraagt daarom de clubs,

groepen en instellingen zich bekend
te maken op de websites van hun
wijken. Sommige hebben dat al

gedaan. Voor de andere die dat ook
willen: stuur een korte beschrijving
van de activiteiten, met programma
voor komend jaar, tijd en plaats van
de bijeenkomsten, en voorwaarden
om lid te worden naar de e-mail-
adressen van de webbeheerders.

Eventueel met een aansprekende foto
erbij. Ook verslagen en foto’s van

activiteiten of leuke gebeurtenissen
zijn welkom. De webbeheerders kun-
nen helpen om de informatie op de
goede manier op de site te plaatsen. 

Voor Willemskwartier:
st.demuus@chello.nl  (Hans van de

Weerde) Voor Kolpingbuurt:
deschim@hotmail.com  (Willy van de

Brink en Joop Wijers) Voor
Muntenbuurt: webmaster@munten-

buurt.nl (Hennie van Hoorn) 

OPROEP

vervolg op pagina 6
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heeft van een aantal bewoners een por-
tret gemaakt, toen hij door de wijk
wandelde. Mensen zitten buiten in de
zon, voor hun huis. Kinderen spelen
met water. En zo ontstond ook een
mooi klein portretje van de volkswijk
zelf. ‘Typisch Willemskwartier: zodra
de temperatuur het toelaat, gaat de
voordeur los en speelt het leven zich in
de voortuin of op de stoep af.’

www.willemskwartiernijmegen.nl

vervolg van pagina 5
De beheerder
Hans van Weerde, webmaster van de site van het Willemskwartier: ‘Een toegankelijke
en functionele website van en voor de buurt is ons doel. Maar geen advertenties of oproe-
pen voor weggelopen huisdieren.Want dan moet je ook controleren of de aanbieding nog
geldt en of de poes al terug is. Wel willen we betrouwbare, actuele informatie bieden die
voor de hele wijk van belang is: adressen, aankondigingen en foto’s van activiteiten en
verslagen van de Wijkraad. De website is een initiatief van digitaal trapveld De Muus.
Als het goed is, krijgen we in 2009 een plek in het voorzieningenhart. Ik heb de site ont-
worpen en onderhoud hem. Ik zet er nieuwe berichten en foto’s op, verplaats oud nieuws
naar het archief en voeg zo nodig links toe. Ook denk ik na over technische verbeterin-
gen. Dat kost me zo’n zes tot acht uur per week. In het begin ging ik zelf clubs langs
voor informatie en typte wel eens een folder over. Inmiddels weten de meeste mensen de
weg naar ons te vinden. De nieuwjaarswensen van buurtbewoners die videoclub Trots
in Beeld heeft gefilmd staan er nu ook  op.’

Muntenbuurt.nl zoekt versterking
8 maart 2006, Algemene Leden
Vergadering Buurtvereniging De
Muntenbuurt. Aanvang 20:00 uur in de
Klokketoren.

Deze aankondiging is te lezen op de
website van de Muntenbuurt. De
buurtvereniging is er de voornaamste
nieuwsleverancier. Ook het laatste
nummer van dit blad van Opweg
waarin drie buurtvrijwilligers aan het

woord komen, staat erop . En op haar-
scherpe luchtfoto’s van de buurt kun je
tot in je eigen tuin kijken, en die van de
buren. Daarnaast bevat de site interes-
sante links, onder meer naar Nijmeegse
archieven en ‘buurman’ het Goffert-
park.. Helaas ontvangt de site weinig
bezoekers en is er weinig interactie met
de buurt. “De reden dat er weinig
gebeurt op Muntenbuurt.nl is de onbe-
kendheid van de website,” zegt web-

master Hennie van Hoorn, die de site
eind 2004 opzette vanuit zijn internet-
bureau. “Er wordt te weinig ingestuurd
om regelmatig te kunnen updaten.”
Jammer, want over de Muntenbuurt
valt vast heel wat te vertellen. Welke
buurtverslaggever of  weblogger helpt
de internetkar mee trekken? Neem via
de website contact op met Hennie. 

www.muntenbuurt.nl
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Via een druk op de link Activiteiten
kom je er snel achter wat er zoal in de
Kolpingbuurt georganiseerd wordt.
Van sinterklaasfeest tot kerstviering,
van Halloween tot bouwkamp, van
kindertheater tot vrijwilligerfeest-
avond, van vissen in de nacht tot
zwerfvuil prikken overdag. Van elke
activiteit zijn veel foto’s te bekijken.
Vooral die van de visvangst zijn
indrukwekkend: kanjers van karpers
zijn te bewonderen via de aparte link
Vissersbluf. Er staat verder geen tekst
bij, zelfs data zijn niet te vinden. Maar
misschien is dat vooral jammer voor
niet-buurtbewoners. Wie bekend is in
de buurt heeft waarschijnlijk aan het
beeld genoeg en geen verdere uitleg
nodig. Die weet zo ook wel waar, hoe
en wanneer de gebeurtenissen zich
hebben afgespeeld. Het Archief bevat
een aantal belangrijke hoofdstukken uit
de geschiedenis van de Kolpingbuurt.
Aan woorden nu geen gebrek. Je leest
hoe in 1947 de woningvereniging
Kolping werd opgericht. En dan kom je
er ook meteen achter waar de naam

van de wijk vandaan komt: Adolph
Kolping was een priester die zich vlak
na de oorlog inzette voor arme katho-
lieke jongeren, óók om ze te bescher-
men tegen de invloed van de rooie
socialisten. Er is ook een prachtig ver-
haal te lezen over de eerste kleuter-
school in de wijk, die geleid werd door
mejuffrouw Gerritsen. Die kon behoor-
lijk streng zijn! ‘Menige kleuter die niet
naar haar luisterde, werd in de kelder
gestopt.’ Daar kunnen de onderwijzers
van tegenwoordig niet meer mee aan
komen.

Onze Buurt aan Zet
Vanaf 1987 staat de historie van de wijk
in het teken van gemeentelijke plannen
en projecten om de problemen in de
wijk aan te pakken. In 2002 start het
project Onze Buurt aan Zet dat voort-
komt uit het Grotestedenbeleid. Er was
veel geld en een harde aanpak nodig
om het wonen en leven in de buurt
prettiger te maken. Maar te lezen valt
ook dat vooral de inzet en betrokken-
heid van bewoners van groot belang

zijn om het project tot een succes te
maken. De actuele stand van zaken is te
vinden via de link Prikbord. 55% van
de mensen vindt dat hun wijk erop
vooruit is gegaan sinds Onze Buurt aan
Zet van start ging. De Kolpingbuurt
kan niet zonder actieve vrijwilligers.
Daarom is het zo leuk dat de site ook
een link Bloem van de maand heeft.
‘Het bloemetje van de maand wordt
uitgereikt aan die persoon die volgens
de meeste stemmen iets goeds voor de
wijk doet.’ Wim en Sofia Schrievers
(november), Willie van de Brenk
(december) en Diana Hommers (janu-
ari): proficiat! 
Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom. Via een lopende balk op de
welkomstpagina doet de site een
oproep. Voor creatieve kinderactivitei-
ten, creatieve ochtenden voor 50plus-
sers en voor activiteiten voor de jonge-
ren van 12-16 jaar worden enthousiaste
mensen gevraagd. Bel: 024-3556948 of
3562416. 

www.kolpingbuurt.com

De website van de Kolpingbuurt
Grote vissen en actieve vrijwilligers 

Er valt heel wat te lezen en te kijken op de website van de Kolpingbuurt, ‘de kleinste buurt van Nijmegen’, zoals er
op de welkomstpagina staat. De site geeft  informatie over activiteiten die er in de wijk plaatsvinden. Maar ook over
de geschiedenis van de volksbuurt en over de gemeentelijke projecten, van vroeger en nu, ter verbetering van de leef-
baarheid van de buurt. 

De beheerder
Willy van de Brink en Joop Wijers zijn
ontwerpers en beheerders van de websi-
te van de Kolpingbuurt. Joop, tevens
voorzitter van het buurtcomité: ‘We
werken er thuis aan. Als ik somber ben
over de kant die het op gaat met de wijk,
dan wordt de website steeds donkerder.
Als ik positief ben, komt er weer meer
kleur in. Dat gaat vanzelf, op en af. We
maken de website voor onszelf en voor
de buitenwacht. De meeste mensen in
de Kolping hebben geen PC, ze horen
het buurtnieuws via-via. Dat ook
buurtcentrum De Inloop geen interne-
taansluiting heeft, is een groot gemis.
Het kost vrijwilligers daardoor soms
veel tijd en moeite om informatie te ach-
terhalen. Maar de jeugd in ons digitaal
trapveldje K73 vindt het mooi om de
buurt en vooral foto’s van zichzelf op
internet terug te zien.’

Bent U iemand die goed kan tekenen / schilderen?
En hebt u op de maandagavond nog een gaatje in uw agenda?

Dan kunt u ons helpen!!

Wij zijn de teken / schildergroep in Buurtcentrum De Vrijbuiter.
(Ten Katestraat 6 Nijmegen)

Elke maandagavond zitten we bij elkaar en 
maken we de mooiste kunstwerken.

Maar het is fijn om daar een deskundige bij te hebben die ons kan helpen.

Wij hebben niet de beschikking over geld / middelen.
We hopen daarom dat u 

die enthousiaste man / vrouw bent,
die het gewoon leuk vindt om (gratis) 

een aantal amateur – kunstenaars te begeleiden.

Bel met Annie Kosman, (024) 322 82 87

OPROEP
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Belangrijke Adressen

Het bestuur van Stichting OpWEG vergadert op 3
maart 2006. Aanvragen indienen voor 25 februari.

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@hotmail.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
06-20989192
wijkraadwillemskwartier@gmail.com

De OpWEG-krant is een uitgave
van de bewonersorganisatie
OpWEG uit het Willemskwartier,
de Landbouw-, Kolping- en
Muntenbuurt.

Redactie: 
Jamaa Himi, Ferry Blüm,
Nico Schonewille

Redactie-adres: OpWEG
Thijmstraat 157A, 
6531 CR Nijmegen
stichting.opweg@planet.nl

Auteurs:
Marij Smits, Cyril Lansink,

De OpWEG-krant is nu ook digi-
taal te bekijken op 
www.willemskwartiernijmegen.nl,
www.muntenbuurt.nl en
www.kolpingbuurt.com

de volgende opwegkrant 
verschijnt begin mei 2006

Colofon:

Over Opweg, de Opweg-krant en het Knelpuntenfonds
Opweg is de budgethoudende bewo-
nersorganisatie voor het
Willemskwartier, de Landbouwbuurt,
de Muntenbuurt en de Kolpingbuurt.
Het is een stichting met een bestuur,
waarvan bewoners uit de vier genoem-
de buurten lid zijn. Elke buurt is erin
vertegenwoordigd.
Jaarlijks beschikt Opweg over een
behoorlijk bedrag om initiatieven van
bewoners financieel te ondersteunen.
Het geld is afkomstig van de rijksover-
heid die een zogeheten Grote Steden-
beleid voert. Het geld komt via de
gemeente ter beschikking van Opweg
en Opweg dient jaarlijks de uitgaven
aan de gemeente te verantwoorden.
De intiatieven van de bewoners kun-
nen op van alles betrekking hebben:
sport, ontspanning, leren, emancipatie,
werkgelegenheid en cultuur. Voor-
waarde is dat met het initiatief de
onderlinge samenwerking tussen
bewoners en buurten wordt bevorderd,
mensen elkaar beter leren kennen en
gezamenlijk dingen ondernemen. Het
moet wel om vrijwillige activiteiten
gaan: Opweg betaalt geen salarissen.

Aanvragen moeten bestaan uit een
beschrijving van wat de plannen zijn,
wat de bedoeling ervan is en met een
begroting van de bijbehorende kosten.
In de regel wordt een kleine eigen bij-
drage van de deelnemers verwacht.
Na afloop dient een financiële verant-
woording te worden ingediend met
een overzicht van de uitgaven en de bij-
behorende betalingsbewijzen. Wanneer
een groep wat dit betreft in gebreke
blijft, wordt een volgende aanvraag
niet in behandeling genomen.
Het Opweg-bestuur vergadert een keer
in de zes weken. Een aanvraag dient
een week voor de eerstkomende verga-
dering te zijn ingediend, per email:
stichting.opweg@planet.nl of per post:
Thijmstraat 157A, 6531 CR Nijmegen.
Opweg vergadert weer op 3 maart.

Het Knelpuntenfonds is een deel van
Opweg: een klein aantal door het
Opweg-bestuur aangestelde buurtbe-
woners behandelt zelfstandig kleine
aanvragen tot een bedrag van € 300,-.
Aanvragen boven de € 300,- worden
doorgeschoven naar Opweg. De aan-

vragen moeten aan dezelfde voorwaar-
den voldoen als de aanvragen voor
Opweg zelf.

De Opweg-krant is een uitgave van
Opweg. Deze wijkkrant wordt huis-
aan-huis verspreid in de vier wijken.
De krant informeert de bewoners over
activiteiten die komen of die al geweest
zijn. Ook worden regelmatig buurtbe-
woners geinterviewd. In 2006 ver-
schijnt de krant vijf keer. Buurt-
bewoners kunnen artikelen, foto’s of
oproepen insturen. Ook is het voor
winkeliers mogelijk een advertentie te
plaatsen. De advertentietarieven kun-
nen bij Opweg worden opgevraagd.De
eerstvolgende Opweg-krant verschijn
rond 1 mei. Ingezonden stukken graag
voor 20 april sturen naar Thijmstraat
157A, 6531 CR Nijmegen of per email:
stichting.opweg@planet.nl

De Opweg-krant is ook digitaal
beschikbaar via de websites: 
www.willemskwartiernijmegen.nl
www.muntenbuurt.nl 
www.kolpingbuurt.com
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Op donderdag 19 januari vond de nieuwjaarsreceptie van Stichting Opweg in buurtcentrum De Inloop plaats. Vertegenwoordigers van buurtgroe-
pen uit de Kolping- en Muntenbuurt en het Willemskwartier wensten elkaar een gezond en actief 2006, popkoor De Mix zorgde voor muzikale omlijs-
ting. In een ongedwongen sfeer, met een drankje en hapje, werd met elkaar kennisgemaakt of bijgepraat. Na eerdere nieuwjaarsbijeenkomsten in de
eigen buurten was de opkomst niet overweldigend. Maar wethouder Paul Depla vond nog tijd om even aan te wippen. Aan gespreksstof  geen gebrek:
voor 2006 staan alweer tal van wijkactiviteiten (waaraan Opweg een bijdrage levert) in de steigers. Foto: Nico Schonewille

“Neem de tijd om te wikken en te wegen”
Bijeenkomst van bewoners en Wijkraad Willemskwartier:
Dat is het welgemeende advies aan
alle bewoners van slooppanden in
Willemskwartier Oost, en de geza-
menlijke conclusie van bewoners en
Wijkraad Willemskwartier tijdens een
bijeenkomst in De Haard op 13 febru-
ari j.l.

De opkomst was niet groot, na de uit-
nodiging van Wijkraad Willems-
kwartier aan de leden en andere bewo-
ners van Willemskwartier Oost, van
wie het huis als een van de eersten
onder de slopershamer gaat. Vooral
Fase II was goed vertegenwoordigd:
bewoners voor wie per 1 juli van dit
jaar het Sociaal Plan in werking treedt.
De bijeenkomst ging niet over de
vraag: voor of tegen de sloop? Na de
uitslag van de enquete van eind vorig
jaar (‘slechts’ 42 % tegen de sloop) en
nadat eind december de plannen voor
Willemskwartier Oost ongewijzigd
door de gemeente zijn goedgekeurd,
was Wijkraad Willemskwartier vooral
benieuwd naar de stand van zaken en
de plannen van de betrokken bewo-
ners.Nog niemand van de aanwezigen

bleek de medewerker van woningstich-
ting Portaal op bezoek gehad te heb-
ben, die de individuele woonwensen
komt inventariseren. En voor niemand
was dan ook al duidelijk hoe de nabije
toekomst eruit komt te zien. Natuurlijk
wist iedereen wel van de terugkeerga-
rantie, maar onduidelijk is en blijft
voorlopig nog waarvoor deze garantie
nu precies geldt: kan ik terugkeren in
mijn eigen straat? Kan dat ook als daar
volgens de plannen koopwoningen
gebouwd gaan worden? Kan ik terug-
keren naar een hoekwoning? Hoe
komen de nieuwbouwwoningen er
precies uit te zien? Komen er aangepas-
te woningen, helemaal gelijkvloers, of
moet ik dan naar een appartement?
Hoe hoog wordt de huur precies? Kom
ik in aanmerking voor een sociale
huurwoning ook als ik nu geen huur-
subsidie ontvang? Komen er nog
nieuwbouwwoningen in Willems-
kwartier West ter beschikking? Kunnen
bewoners uit Fase II nieuwbouw in
Fase I krijgen, zodat ze maar één keer
hoeven te verhuizen? Dat waren enkele
van de vele vragen die tijdens een

levendige discussie aan de orde kwa-
men en waarop niemand van de aan-
wezigen het definitieve antwoord kon
geven.

Vragenlijst
Neem in ieder geval de tijd om te wik-
ken en te wegen, ga niet meteen op het
eerste aanbod van Portaal in, want er is
nog genoeg tijd voor de bulldozers
komen. Natuurlijk zijn er mensen die
niet in het Willemskwartier terug wil-
len keren. Dat is prima. Maar neem
deze beslissing niet te snel. Het moet
een eigen keuze zijn, niet bepaald door
beperkingen die door de plannen van
Portaal en gemeente worden opgelegd.
Dan moeten de plannen maar worden
aangepast.Met deze boodschap, vast-
gelegd in een vragenlijst, gaan de aan-
wezigen binnenkort alle deuren langs
van Fase II, toegespitst op de vraag of
bewoners willen terugkeren of niet.
Met de uitkomst hiervan zal Portaal om
nadere uitleg gevraagd worden over de
precieze plannen en over de wensen
van de bewoners die terug willen
keren.
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Naaigroepen in de Vrijbuiter
Het is misschien nog niet bij iedereen in Willemskwartier bekend. Maar in de Vrijbuiter zijn verschillende dagen (in de mid-

dag of op de avond) dat er naaigroepen bij elkaar zitten. Bij al deze groepen zijn deskundige begeleidsters aanwezig. Zij

helpen de deelnemers bij het naaiwerk. Zo rollen er broeken, rokken en zelfs jasjes onder de naaimachines vandaan. Op

deze manier kunnen deelnemers op een voordelige en persoonlijke manier met de mode meegaan, zonder dat er veel geld

betaald moet worden voor dure spullen in de winkel. Ook voor de kinderen en kleinkinderen worden de mooiste kleren

in elkaar gezet. Per les wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers.

Er is nog plaats bij enkele groepen. Hebt u interesse, loop dan eens binnen bij:

• De naaigroep op dinsdag van 13.30 – 15.30 uur.

• De naaigroep op woensdag van 17.00 – 19.00 uur. 

• De multiculti naaigroep op vrijdag van 9.30 – 11.30 uur. Dit is een naaigroep speciaal voor dames van allochtone

afkomst. Gezien de samenstelling van deze lesgroep kunnen zich geen Turkse deelnemers meer aanmelden. 

In Buurtcentrum De Vrijbuiter zijn nog veel meer activiteiten. Loop gerust eens binnen. 

De beheerder Gerrie Looman en de gastvrouw Fatma Gülmez kunnen u veel meer vertellen. U kunt ook bellen naar

Buurtcentrum De Vrijbuiter via telefoonnummer 355 1376.

‘Voeding als medicijn en 
sleutel tot een gezond en 

lekker leven.’
Dit is het thema van de cursus Chinese voedingsleer (5 lessen) die dinsdag 7 maart om 19.00 uur 
start in het Bedrijvencentrum Groenestraat. Kosten: € 95.
De cursus wordt verzorgd door Stephanie van Hulst. Sinds september 2004 is haar praktijk voor Chinese
Geneeskunde gevestigd in dit Bedrijvencentrum.

Ook kunt u terecht voor:
- acupunctuur
- kruidenbehandeling
- individueel voedingsadvies
- massage

AANBIEDING: kennismakingsmassage, 45 minuten voor € 25. Geldig tot 1 mei 2006.

Als u aanvullend verzekerd bent, worden behandelingen meestal vergoed door de 
verzekeringsmaatschappij. Sinds 1 januari 2006 geldt dit ook voor VGZ.

Wilt u meer weten? Kijk op www.praktijkvanhulst.nl U kunt zich voor de cursus voedingsleer 
aanmelden via info@praktijkvanhulst.nl of per telefoon: (024)388 31 24.

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


