
PWEG
Nieuwsblad voor Willemskwartier, Landbouw-,
Munten- en Kolpingbuurt.

no. 3 juli 2006

1

Oranje in de wijk
Jammer, het is alweer voorbij, maar
wat was de wijk mooi in juni. Tijdens
het WK was het één groot feest. Twee
straten sprongen eruit: de
Kolpingstraat liet in de omgeving van
de Leo XIII-straat zien uitbundig sup-
porter te zijn van de Nederlandse
voetballers, in het Willemskwartier
stond de Helmerstraat als één man
achter Oranje . Wat is dat nou, dat
oranjegevoel? Dat ligt voor iedereen
anders.

Desiree is duidelijk: ‘Als Oranje speelt,
zijn we in de Kolping één. Dennis en
Angelo hangen de vlaggetjes op, Willie
zet de beamer neer en een groot
scherm, we schminken en verkleden
ons. We zetten een paar tenten neer en
gaan lekker samen kijken, met alle toe-
ters en bellen. Iedereen maakt hapjes
voor iedereen. Nieuwe buren doen ook
mee, die voelen zich dan gelijk thuis.
En als we winnen, zijn we helemaal
happydepeppie. Dan barst het feest
hier los.’
Zo enthousiast is niet iedereen en dat
hoeft ook niet. Paul Roos wil wel vlag-
getjes, maar  kijken hoeft niet. Hij zit
liever in het zwembad achterin de tuin.
En Anna wil weer geen vlaggetjes,
want dan kan haar zonnescherm niet
meer naar beneden. Maar ze heeft wel
een oranje shirt aan. Ze kijkt liever naar

een ander tv-programma en schakelt in
de reclame gauw over naar de wed-
strijd. Al is dat eigenlijk niet nodig: ‘Als
je niet kijkt, hoor je precies wanneer er
een doelpunt valt. Dan stijgt er een
gebrul op door de buurt, da’s prachtig.’
En natuurlijk doen ze aan het feest na
afloop wel mee.

Auto met kunstgrasdak
Ook in de Helmerstraat delen de bewo-
ners het oranjegevoel. Al voor het WK
hebben ze een paar keer vergaderd
over de versiering. Vervolgens hebben
ze daarvoor een budget aangevraagd

bij de gemeente en gekregen. De straat
ziet er prachtig uit: naast de vlaggetjes
zijn er afrikaantjes gepoot bij de bomen

De Helmersstraat in het Willemskwartier. Foto Nico Schonewille.
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die een oranje stam hebben gekregen.
Ook de huizen zelf zijn versierd. Zo
heeft mevrouw Loeffen haar raam
opgetuigd met boa’s en een hoedje. In
de voortuin hangen bakken met oranje
planten, al zitten er een paar roze ver-
stekelingen tussen. De Turkse buren
van de overkant doen ook mee aan de
oranjekoorts, ze hebben net als ieder-
een oranje vlaggetjes. Het scheelt
natuurlijk dat Turkije dit jaar niet mee-
doet. Pronkstuk is de oranje auto. Een
paar buurmannen hebben een oude
auto tot supportersboodschap gebom-

bardeerd. Voor wie hem niet heeft zien
rijden en de foto in de Gelderlander
heeft gemist: prachtig rood-wit-blauw
met oranje, het KNVB-logo op de
motorklep, een grote vlag voorop en
een kunstgrasdak met gouden WK-bal.
En met de tekst ‘hup Holland hup’ en
‘Het Willemskwartier groet het
Nederlands elftal’.  Samen tv kijken,
dat doen ze niet in de Helmerstraat, de
meeste mensen kijken liever thuis.
Maar als ‘we’ hebben gewonnen, gaan
ze wel met z’n allen de straat op. Dan is
het ook hier groot feest.Het is nu weer

voorbij. Hoe lang het oranjefeest heeft
geduurd? Het is nog niet bekend als we
dit schrijven, maar in ieder geval tot en
met de achtste finales. Zeker is wel, dat
over twee jaar  het oranjegevoel weer
de kop zal opsteken, mits Nederland
zich voor het EK heeft geplaatst
natuurlijk. Dan komen alle vlaggetjes,
boa’s, opblaaszwaaiarmen, toeters,
hoedjes en de rest weer tevoorschijn.
En wie weet rijdt de oranjeauto dan
ook weer door de straten.
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Voetballen op straat… zonder goaltjes
Jong(ens) in de Kolping

Vorige keer hebben we ze gemist, de
jongeren uit de Kolping. We beloof-
den terug te komen om ook hun
mening over de wijk te horen. Tun,
Amancio, Dylan, Justin en Ozan
gaven die graag.

Ze zijn op straat aan het voetballen,
gewoon voor de lol, maar ook om hun
techniek te oefenen. Soms spelen ze
tegen andere wijken, dat regelen
Dennis van de Kolping en Louis van
het Willemskwartier dan. Het is wel
jammer dat de goaltjes al een tijd weg
zijn, vertelt Amancio: ‘Ze waren kapot
en zijn meegenomen om te repareren,
dat is al een paar maanden geleden. Ze
hebben beloofd dat ze snel terug zou-

den komen, maar dat gebeurt wel
vaker: ze doen niet altijd wat ze belo-
ven.’ Ze lijden er niet echt onder, maar
duidelijk is wel dat voetballen mét
goaltjes leuker is dan zonder.
Verder hebben ze weinig te klagen. Ze
zijn het er allemaal over eens: het is
leuk wonen in de Kolping, er is genoeg
te doen. Tun begint: ‘We doen altijd van
alles met kerst en sinterklaas, en elk jaar
is er een braderie. Met z’n allen buiten
voetbal kijken is ook leuk.’ De andere
jongens vullen aan: ‘In de Inloop kun je
ook veel, het is prima daar. En in de
Kolpingstraat hebben we een internet-
café [digitaal trapveldje K73], waar je
voor 10 cent kunt internetten. Da’s in
andere internetcafés veel duurder.’ Ook

het survivalkamp in de Ardennen is in
de smaak gevallen, dat willen ze nog
wel een keer. Dylan vond het uitstapje
naar Walibi leuk: ‘Dat doen we één keer
per jaar, dan gaan we met z’n allen naar
een pretpark.’Ze zijn niet bang dat de
wijk minder leuk wordt als ze ouder
worden en dat ze zich dan gaan verve-
len. Tun, 14 jaar: ‘Je mag aan alles mee-
doen tot je achttien bent.’ En daarna
zien ze wel weer verder. 

Op 13 mei was er een groots buurtfeest in de Muntenbuurt. Ook toen veel zon, veel kinderactivi-
teiten: een waterspel, een luchtkussen, zaklopen en ski-lopen. En ’s avonds feest voor de hele buurt. 
Foto Nico Schonewille.
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Een toneelproject op Groot Nijeveld
Jonge kinderen tonen de ouwe stad

‘Ik houw van het Wilm’s kertier zo as-
’t vroeger was… Ik wonde veule jui-
ren duir ien de ouwe stad. En heb
duur met m’n wiefke een mooie tied
gehad.’ In echt Nijmeegs staan de leer-
lingen van groep 7 van Groot Nijevelt
te zingen. Op een echt podium voor
een echt publiek. Het is maandag-
avond 19 juni. De voorstelling ‘Het
Willemskwartier, een leven vol lol en
verdriet’ is begonnen. 

Onder de bezielende leiding van hun
docent Peter Kregting en van dramado-
cente Therèse Strijbosch zijn de kinde-
ren vanaf januari bezig geweest om via
dans, zang en toneelstukjes het wonen
en leven in het Willemskwartier te ver-
beelden. Het was een taal- en geschie-
denisproject ineen, legt meester Peter
uit. ‘De voorstelling is een soort geza-
menlijk opstel.’ Therèse: ‘We wilden de
jonge en de oude generatie met elkaar
in contact brengen en dat is heel mooi
gelukt.’ Uitgangspunt vormden de
interviews van de leerlingen met bewo-
ners die al heel lang in de wijk wonen.
Ze bedachten zelf de vragen en gingen
op pad. Zo kwamen ze te weten hoe het
vroeger in het Willemskwartier was,
hoe de mensen die tijd beleefd hadden,
en wat er in de loop van de jaren alle-
maal veranderd is. En al die informatie
werd in de voorstelling verwerkt. 
Twee kinderen spelen een opa en zijn
kleindochter. Hij haalt herinneringen
op, zij is nieuwsgierig. Hoe was het in
de oorlog opa? Daar denkt hij niet
graag aan terug. Andere dingen komen
naar boven. Het wassen in een teiltje,
een gezellig potje kaarten, het verdelen
van klein stuk brood met drie anderen,
het plukken van peren, voor het eerst
een televisie. Andere kinderen laten in
korte sketches zien waar hij aan terug-
denkt. Soms laat zijn geheugen hem in
de steek. Was daar de chocoladefabriek
niet? Moeilijk te onthouden als er
zoveel gesloopt wordt. 
En kijk, daar komen de bouwvakkers
al. De muziek begint.
Arbeidsvitaminen? Het podium is nu
helemaal gevuld met dansende kinde-
ren in overalls en kleurige t-shirts. Ze
dragen dozen die stenen voorstellen.
Daarmee bouwen ze vliegensvlug een
mooi huis op. Ondertussen worden
twee doeken opgehesen waarop ook
‘nieuwbouw’ te zien is. Applaus klinkt.

En terecht: wat een prachtig onderdeel
van de voorstelling was dit! 
Ook het veranderen van de ‘kleur’ van
de oude wijk, de komst van allochto-
nen, maakt deel uit van de voorstelling.
Groep 7 hoeft weinig moeite te doen
om dat aspect van de veranderingen in
de wijk te spelen: ze is zelf zo multicul-
tureel als wat. Een moeder en een zoon
uit een Afrikaans land komen het
toneel op, een koffer met kleren bij zich,
onwennig om zich heen kijkend.
Verlegen op het podium, vreemd in de
wijk. Ze moeten de taal nog leren: moe-
der doet haar best: Lamp, dat is een
lamp, stoel, dat is een stoel. 
Niet alles is goed te verstaan, soms is de
tekst even kwijt, en krijgt de planken-
koorts de overhand. Maar dat staat het
spel- en kijkplezier niet in de weg. Na
veertig minuten duiken we van het ver-
leden weer in het heden. Het spel is uit.
Opa wordt weer Bryan, kleindochter is
weer gewoon Sabrina. Schuchter

nemen alle leerlingen het applaus in
ontvangst. Het was toch best wel span-
nend. Meester Peter roept: ‘Dat was het
dan. Wij gaan nu eerst lekker de fris-
drank opdrinken. En dan is het tijd om
na te praten.’
Ondertussen brengen enkele kinderen
een roos naar de mensen die ze geïnter-
viewd hebben en die met hun verhalen
een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan het welslagen van dit mooie
project. Een mevrouw die haar hele 61-
jarige leven in de wijk heeft gewoond,
geniet zichtbaar na van de voorstelling.
‘Dat hebben ze leuk gedaan, ‘ zegt ze
lachend. ‘Dat hadden wij vroeger ook,
zo’n teiltje om je in te wassen.’ En zon-
der dat ik er naar vraag, begint ze
meteen ook andere herinneringen op te
halen. ‘Vroeger was het toch wel gezel-
liger,’ besluit ze nostalgisch, voordat ze,
een roos in de hand, weer richting huis
gaat. 

Een scene uit de voorstelling. Foto Nico Schonewille.
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Advertentie

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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Straatrumoer met cola, chips en een verdwaalde spijker
Op woensdagmiddag 31 mei was het
pleintje op de hoek  Kolpingstraat-
Leo XIII -straat het domein van spe-
lende kinderen. De Kolpingjeugd
leefde zich uit op de Nationale
Straatspeeldag. 

Ringsteken, sjoelen speciaal en de bib-
berspiraal zijn precisiewerkjes. Slechts
een enkeling kan daar lang geduld
voor opbrengen. Maar bij de houten
poolbak heeft Richard de slag te pak-
ken. Het lukt hem om bijna elke bal met
twee stokken in het 100 punten-gat te
manoeuvreren: ‘Hij móet erin!’ Een
topscore wordt het. Sharon en Stefan
kijken toe, samen met stagiaire opvoed-
kunde Anne-Floor, die de een ‘onze
knutsellerares’ noemt en de ander ‘de
conciërge van school’. 
Aan de overkant rust Jeffrey niet tot
alle steekringen aan de paaltjes hangen.
Dan schopt hij zijn schoenen uit en sluit
zich aan bij de rij kinderen op sokken
voor het springkussen: dé topattractie
vandaag. Met verhitte gezichten sprin-
gen, duiken en glijden ze twee aan twee
over de kleurige bollen. Om zich daar-
na weer op een holletje achter in de rij
aan te sluiten. Buurtvrijwilligster Diane

heeft haar handen vol aan het toezicht.
Ze organiseerde het festijn samen met
de andere buurtmoeders Ilona en
Yasmin en buurtwerker Itz.. Er worden
chips en blikjes drinken uitgedeeld. 
Kinderen kwetteren opgewonden en
roepen naar elkaar, ouders kijken
geamuseerd toe. Een kleuter is in de
weer met stoepkrijt, een baby in een
wandelwagen ziet het verbaasd aan.
Anders dan haar nichtje Angelica
speelt Natascha niet echt mee: ze gaat
al bijna naar de middelbare school.

Maar als er in de buurt wat te doen is,
is ze van de partij. Ze is verknocht aan
haar geboortegrond: ‘Ik loop het huis
uit en kom altijd wel iemand tegen.’ 

Naast een kinderfeest is de
Straatspeeldag ook een actiedag voor
veilig en kindvriendelijk verkeer.
Auto’s zijn er vanmiddag niet te beken-
nen, het pleintje is afgezet. Het enige
gevaar komt van een spijker op straat
die zich in een kousenvoet prikt. Maar
ondanks luid gejammer lijkt de schade
mee te vallen.  

Straatspeldag van 1 juni. Foto Nico Schonewille.
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Opweg in 2007
Veranderingen op komst

Opweg is de budgethoudende bewo-
nersorganisatie voor het Willems-
kwartier, de Landbouwbuurt, de
Muntenbuurt en de Kolpingbuurt.
Dat is nu zo en dat blijft ook zo. Toch
gaat er met ingang van 2007 het een en
ander veranderen. Alle stadsdelen
krijgen een eigen budget.

Naast Opweg zijn er meer budgethou-
dende bewonersorganisaties in
Nijmegen: Stouw voor het Water-
kwartier, Solid voor Dukenburg en ook
Hatert, Heseveld en Neerbosch-Oost
hebben er een. Maar niet alle wijken
van Nijmegen kennen zo’n ‘club’. 
Onlangs heeft de gemeenteraad echter
een voorstel van het College van B & W
aangenomen waarbij met ingang van
2007 alle wijken een budgethoudende
bewonersorganisatie zullen hebben.
Opweg ‘krijgt’ er dan een aantal wijken
bij. En eveneens krijgt Opweg er dan
een heleboel geld bij dat besteed moet
worden aan bewonersactiviteiten in de
verschillende wijken. De gemeente
heeft namelijk al het geld dat bedoeld is
voor wijkactiviteiten, dus ook uit ande-
re potjes, bij elkaar gedaan. Hoeveel
geld Opweg precies ter beschikking
krijgt, wordt echter pas in november
bekend. Duidelijk is al wel dat het geld
over meer wijken verdeeld zal moeten
worden. Maar er gaat nog meer veran-
deren. Opweg gaat de bewoners van de
verschillende wijken veel directer bij de
besteding van het geld betrekken.
Daarvoor gaat Opweg contact opne-
men met de vertegenwoordigers van
de bewoners in de wijken. 
De bedoeling is dat zoveel mogelijk
groepen en clubs die in hun wijk actief
zijn hun plannen voor 2007 van te
voren bekendmaken, dat vervolgens al
die plannen naast elkaar worden
gelegd, besproken worden in wijkra-
den en buurtcomitées en ter beoorde-
ling aan Opweg worden voorgelegd.
Dat heeft twee grote voordelen: de
bewoners van de wijk weten van elkaar
wat ze doen en wat ze van plan zijn, en
de groepen en clubs weten al aan het
begin van het jaar of hun aanvraag is
goedgekeurd. 
Het bestuur van Opweg zal ook in 2007
de aanvragen blijven toetsen aan de
hand van de criteria die in de extra bij-
lage van de vorige Opweg-krant 
vermeld stonden. Wanneer een aan-

vraag is goedgekeurd door Opweg
krijgt u hierover bericht van de
gemeente, want het oordeel van
Opweg gaat als advies naar de
gemeente en de gemeente maakt van
dit advies een subsidiebesluit. Het 
toegekende geldbedrag zal ook door de
gemeente op de rekening worden over-
gemaakt. Ook wanneer een aanvraag is
afgekeurd, krijgt u van de gemeente
bericht. Dit heeft eveneens een groot
voordeel. Tot nu toe was het oordeel
van het bestuur van Opweg onverbid-
delijk. Ook wanneer u het er niet mee
eens was, kon u nergens een klacht
indienen. Met ingang van 2007 kan dat
wel: wanneer u het niet eens bent met
de beslissing van Opweg, kunt u bij de
gemeente bezwaar aantekenen.

Knelpuntenfonds
Opweg heeft ook een Knelpunten-
fonds. Tot nu toe kunnen daar kleine
aanvragen tot maximaal e 300,- wor-
den ingediend. Maar ook dit gaat voor
een deel veranderen.
Het huidige Knelpuntenfonds wordt
opgeheven. De leden van het comité
die namens het Opweg-bestuur deze
kleine aanvragen beoordelen, houden
er na jaren trouwe dienst mee op
Het bestuur van Opweg zal met ingang

van 2007 zelf het Knelpuntenfonds
beheren. Het gaat dan niet meer alleen
om kleine aanvragen, maar ook om
aanvragen die pas later in het jaar wor-
den ingediend. Want het is altijd moge-
lijk dat u in de loop van het jaar op een
idee voor een activiteit komt. Het zou
jammer zijn dat het dan niet door zou
kunnen gaan omdat u te laat zou zijn.
Ook is het voorstelbaar dat een eerder
ingebracht idee duurder en groter uit-
valt dan vooraf werd voorzien. Voor
deze laatkomers en nieuwe initiatieven
is het nieuwe Knelpuntenfonds
bedoeld. Voor dit fonds komt dan een
groter bedrag ter beschikking dan de 
e 6.000,- die er tot nu toe per jaar voor
opzij werd gelegd. Over Knelpunten-
aanvragen neemt het bestuur van
Opweg dus de beslissing, maar ook de
uitvoering blijft in handen van Opweg.

Daarom dit welgemeende advies van
Opweg aan alle bewoners: denk nu vast na
over volgend jaar. Wat is uw club of groep
van plan, wat hebt u volgend jaar voor uw
activiteiten nodig? Schrijf dit op en stuur
het naar Opweg, want dan weten we hoe-
veel geld er voor 2007 wenselijk zou zijn
voor de verschillende wijken. En dan hoeft
het begin 2007 niet te lang te duren voordat
alle nieuwe aanvragen zijn behandeld. 

Op 11 juni was er de Trots-op-de-Wijk dag op de Willemsweg in het Willemskwartier. Er was een
springkussen in de Anna Bijnsstraat, een kinderboerderij met levende dieren, er waren veel kra-
men van bijna vooraan tot achteraan de Willemsweg, er waren hapjes en drankjes en er was zon,
veel zon. En veel bezoekers. En niet te vergeten de versierde WK-auto. Tussendoor stelde de nieuw
aangestelde gebiedsmanager, Kees van Diemen zich voor en werd zijn kantoor aan Willemsweg 18
officieel geopend. Foto Nico Schonewille.
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Spelen om de hoek
Kinderen hebben elke dag een uur
beweging nodig om gezond en lenig te
blijven. Dat kan door te fietsen of te
wandelen, gymnastiek, zwemmen en
andere sporten. Maar het leukste is
natuurlijk gewoon buiten spelen met
de kinderen uit de buurt. Is daar
genoeg plek voor in de wijk?

We gingen op zoek naar speelplekken
‘om de hoek’, waar kinderen zelf naar
toe kunnen gaan. Daarvan zijn er in
Kolping, Landbouwbuurt, Willems-
kwartier en Muntenbuurt samen elf.
Die worden goed benut en niet alleen
door mensen uit de eigen straat.Zo tref-
fen we op de speelplek aan de
Landbouwstraat Inge en Pascal. Ze
wonen aan de Haterseveldweg, maar
op weg naar de Goffertboerderij of de
bibliotheek is dit een mooi rustpunt.
Terwijl Pascal op het bankje haar baby
voedt, speelt Inge met haar dochter op
de glijbaan. Ze komen hier vaker, het is

een aardig klein speelplekje. Inge vindt
het jammer, dat er geen hekken
omheen staan: ‘Twee jaar geleden, toen
het geopend werd, was het hier prima.
Nu wordt het zand toch wel erg smerig
door loslopende honden en dergelijke.
Er wordt nog wel veel gespeeld, maar
het lijkt toch minder dan eerst.’Op de
warme middag dat wij een kijkje
nemen, is het op alle speelplekken rus-
tig. Waarschijnlijk is een zwembadje nu
meer in trek: uit verschillende tuinen
klinkt watergespetter. Een zwembadje
voor de kinderen: dat zouden de bewo-
ners van de Ruusbroeckstraat ook wel
willen. Ruimte voor uitbreiding van het
speelterrein is er: de betegelde punt
ernaast wordt niet gebruikt. Patrick
stelt voor er een zwembad van te
maken, hijzelf wil wel voor het onder-
houd zorgen.

Vieze tegels
Deze speelplek stamt uit 1979. Het

klimrek staat er al vanaf het begin, de
bewoners hebben het toen zelf in leuke
kleuren geschilderd. Nu mag er wel
wat meer in, maar liever geen zandbak.
Met al die honden en zwerfkatten
wordt dat vies. Een schommel mis-
schien? Maar echt nodig is die ook niet.
Kinderen spelen toch wel: is het niet op
de toestellen zitten, dan wel eronder of
eromheen. Juist daarom zouden buurt-
bewoners graag zien dat de tegels een
keer worden schoongemaakt, in de
loop der jaren zijn die helemaal plakke-
rig geworden.Van vernielingen hebben
ze geen last, de hele buurt houdt een
oogje in het zeil: ‘Het is voor de klein-
tjes; als groteren er rotzooi trappen, stu-
ren we ze weg. ’s Avonds om een uur of
tien zitten er wel eens oudere jongens,
maar zolang ze niets vernielen is dat
prima. Die moeten toch ook ergens blij-
ven?’

Een speeltuin zonder bomen
Bodemverontreiniging aan de Genestetlaan werkt lang door

Zeventien bomen van de speeltuin aan
de Genestetlaan zijn het afgelopen
voorjaar geveld. Afgezaagd bij de voet.
Ze kregen te weinig blad meer en gin-
gen dood. Het verlies van de bomen
heeft te maken met de bodemsanering
die in opdracht van de NS ruim twee
jaar geleden werd uitgevoerd. Het
bodem was verontreinigd, onder ande-
re met koper, zink, lood en afvalstoffen
die vrij komen bij verbranding.
Daarom is begin 2004 het terrein hele-
maal afgegraven en daarna opnieuw
aangevuld met schone grond en inge-
zaaid met nieuw gras. De bomen wer-
den aanvankelijk nog gespaard. Maar
nu moesten ze er toch aan geloven.
Kennelijk konden ze te weinig voedsel
en water uit de bodem halen om goed
blad te blijven dragen. 
Speeltuindbeheerder Peter Kosman,
die de sanering en de bomenkap van
dichtbij meemaakte, leidt rond. Het
geeft een trieste aanblik al die lege plek-
ken waar tot voor kort de berken, de
esdoorns en de eiken stonden. ‘Ze
waren misschien wel 40 jaar oud’, ver-
telt hij met spijt in zijn stem.  Niet alleen
is het zonde van de bomen zelf, de

speeltuin is ook in één klap beroofd van
een heleboel sfeervolle en schaduwrij-
ke plekken. Vooral in de hitte van de
zomerzon zullen die gemist worden.
Alleen in de hoeken van het terrein is er
nog wat koelte onder het bladerdek te
vinden. ‘Daar gaan Turkse moeders
vaak in het gras zitten.’Om het bomen-
verlies te compenseren zal er jonge aan-
plant teruggeplaatst worden. Maar

daarvan is nog weinig terechtgekomen.
Bovendien zal het lang duren voordat
die dunne kleine boompjes uitgegroeid
zijn tot volwaardige bomen. Dan zullen
de kinderen die nu met fietsjes rond het
zwembadje rijden zelf allang groot zijn,
ja misschien zijn ze zelf dan al moeder
of vader van een kind dat graag naar de
speeltuin wil. 

De bomenkap. Foto Nico Schonewille.
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Cursus Chinese Voedingsleer
start weer op 14 september.

Wist u dat bij een beginnende verkoudheid, gemberthee uw afweer versterkt?
Leer in deze cursus hoe voeding ook voor u als medicijn kan werken.

Voor meer informatie of aanmelding: www.praktijkvanhulst.nl , Telefoon: 024-388 31 24.

In de praktijk kunt u ook terecht voor:
- Acupunctuur (ook voor inleiding bevalling)
- Chinese kruidenbehandeling (ook voor psoriasis)
- Individueel voedingsadvies
- Massage

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

Wilt u meer weten? Kijk 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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Aan gemeenteambtenaar Wijnand van
Neerbos vragen we of die elf speelplek-
ken genoeg zijn voor een wijk als deze.
‘Het zijn er eigenlijk zelfs meer dan de
gemeentelijke norm, misschien moeten
we een paar hele kleintjes samenvoe-
gen tot een wat grotere. Maar daarbij
moeten we goed luisteren naar wat de
buurt wil. Die weet waaraan behoefte
is en als ze zo’n speelplek adopteren,
blijft die mooier. Dat zie je bijvoorbeeld
in de Ruusbroeckstraat, maar ook in de
Kolpingstraat, waar de buurt de muur
prachtig beschilderd heeft. Over het
algemeen hebben we geen klagen, de
bewoners letten zelf op. Da’s goed.’ 

Voor wie ook wel eens wil kijken naar ande-
re speelplekken dan die in zijn eigen straat,
hier een overzicht.
Leo XIII straat, Kolpingstraat, 
hoek Maningstraat, Kolpingstraat 5,
Brederostraat 109, Jacob van Lennepplaats,
Ruusbroeckstraat 42
Dukaatstraat (bij nr. 69)
Tollenstraat/Thijmstraat spoorkuil
Dukaatstraat (verdeeld over drie 
plekken) Dukaatstraat/Ploegstraat
Muntweg

Speeltoestel op het speelveld in de spoorkuil. Foto Nico Schonewille.

En alsof er al niet genoeg gevoetbald is was er op 5 juni nog een voetbaltoernooi op het speelveld
aan de Genestetlaan, mede georganiseerd door Sportrijk Willemskwartier. Foto Nico Schonewille.

( 5 lessen van 19.30u – 21.30u. Groenestraat 294 NIJMEGEN)

 


