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Als de zon doorbreekt, glimt de natte
Kolpingstraat feestelijk. Een lint van
marktkramen, aan weerszijden, biedt elk
wat wils: van parfum tot speelgoed, van
oliebollen tot gratis vetmeting. “Heb je al
gezongen?”, vraagt een buurvrouw aan
Nicole die voorbij komt hollen.. “Ik moet
zó”, roept ze over haar schouder. Ze is
een roze lichtflits tegen - opnieuw - een
loodgrijze achtergrond. Als het begint te
druppen, worden de paraplu’s opgesto-
ken voor het podium op het kruispunt
met de Leo XIII-straat. Maar al gauw
vlucht iedereen de partytent in, die een
open wand heeft naar het podium.
Moeiteloos breekt de stem van Nijmeegs
volkszanger Gordon de Kiefte door het
regengordijn en steekt het kruispunt
over. Zo’n dertig buurtbewoners staan
mee te deinen en mee te zingen onder
het roffelende tentdoek: ‘Morgen krijg je
een ontbijtje van mij;  kook ik er een 
lekker eitje bij….’ Sommige dames ver-
heugen zich al zichtbaar op moederdag
morgen. Ook het lied ‘Bloed, zweet en
tranen’, dat Gordon opdraagt aan over-
buurman NEC, oogst bijval. Veel man-
nen onder het publiek dragen de club-
sweater. En zoals bekend heeft deze 

lofzang geholpen: de volgende dag won
NEC met 2-1 van Feyenoord.
Het is nog vroeg in de middag, als de
eerste kraamhouders enigszins ver-
kleumd opbreken. Nee, druk kon je het
op de braderie niet noemen. Maar alleen
het weer was pet; verder viel er genoeg

te genieten. Zeker ook voor de fans van
zangeres Nathalie. Wie weet, treedt
Kolpings eigen Nicole nog ooit in haar
voetsporen. Terwijl ze ‘Een bosje rozen
voor mijn oma’ zingt, fotografeert een
jongen haar met zijn mobieltje. 

Het had er ook heel anders uit kunnen zien op zaterdag 7 mei. Nu viel de regen met bakken uit de hemel. Het zat de brade-
rie in de Kolpingwijk kortom niet mee. Maar de binnenblijvers hadden ongelijk.  

Een regenachtige 7 mei in de Kolping.
Foto Nico Schonewille

Braderie Kolping Buurtfeest onder de luifel

Geplukt van internet: 
berichtje van Shirley aan zangeres
Nathalie 

heyy naatje.

ik heb je h0re zinge 0p de braderie in de
k0lping. echt super t0ff. en g0ed.
ik ben dat meisje van die msn.
n0u veel succes met je zang carriere .

d0egg xxx Shirley
Groenestraat 242 - 6531 JA Nijmegen

Tel. (024) 356 82 42 - Fax (024) 355 88 88
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‘Weten wat er speelt en zorgen dat er wat gebeurt.’
De nieuwe wijkmanager stelt zich voor
Sinds een half jaar is Jan Bannink namens de gemeente wijkmanager voor het Willemskwartier, de Landbouwbuurt
en de Muntenbuurt. Hij is nauw betrokken bij de Wijkvisie Willemskwartier, het gemeentelijke beleidsplan dat de
komende jaren gerealiseerd zal worden. Wat houdt zijn baan in? Hoe kijkt hij tegen zijn werk aan? We vroegen het
hem in een vergaderzaaltje van het stadhuis.  

Jan Bannink (45) werkt al 15 jaar als
ambtenaar, eerst bij het ministerie van
onderwijs, vervolgens in Oss waar hij
nog steeds woont, toen in Eindhoven,
en de laatste 4 jaar in Nijmegen. Op het
terrein van Sociale Zaken hield hij zich
bezig met gesubsidieerde arbeid en
reïntegratiebeleid (mensen opnieuw
aan het werk helpen). Vanaf 1 januari is
hij na een interne sollicitatie aangesteld
als wijkmanager. ‘Het leuke van mijn
nieuwe functie is dat ik nu met veel
meer aspecten van het leven in de stad
te maken krijg. Niet alleen met werkge-
legenheid maar ook bijvoorbeeld met
veiligheid, wijkbeheer en wijkontwik-
keling. Bovendien heeft deze baan me
dichter gebracht bij waar het om gaat
als je aan het besturen bent: de mensen
zelf.’ 

Regisseur
De figuur van wijkmanager komt voort
uit het Grote Stedenbeleid zoals dat
midden jaren negentig gestalte kreeg.
Gerichte aandacht voor zogeheten 
achterstandswijken staat in dat beleid
centraal. Voor elke wijk is er een budget
aan financiële middelen beschikbaar.
De wijkmanager moet er voor zorgen
dat alle plannen en projecten van de
gemeente en de bewoners om de wijk
mooier, bewoonbaarder en veiliger te
maken in goede banen worden geleid.
‘Je zou mijn taak kunnen vergelijken
met die van een regisseur’, zegt
Bannink. ‘Zoals die de acteurs op het
toneel goed moet laten samenspelen,
zo moet ik al de personen en instanties
die met de ontwikkelingen in een wijk

te maken hebben, zoals gemeenteamb-
tenaren, opbouwwerk, bewonersorga-
nisaties, woningbouwverenigingen en
politie laten samenwerken.
Ideeën op elkaar afstemmen, zorgen
dat men niet langs elkaar heen werkt,
maar dat het beleid en de uitvoering
ervan samenhang vertoont – daar moet
de wijkmanager op gespitst zijn. ‘Als je
een weg openbreekt omdat er bomen
weg moeten, en je doet dat een half jaar
later weer omdat de riolering vervan-
gen moet worden, dan heb je als
gemeente dus duidelijk iets fout
gedaan’, stelt Bannink als voorbeeld. 

Luis in de pels
De wijkmanager is een belangrijke
hulp voor de wethouders die verant-
woordelijk zijn voor de grote lijn van
het beleid.  ‘Ik moet het overzicht
bewaren. Mensen die voor de gemeen-
te werken houden zich over het alge-
meen met deelterreinen bezig en heb-
ben dan te weinig oog voor het geheel.
Ik zie mezelf dan ook als de luis in de
pels van de specialistische ambtenaren
’ Hij vertelt hoe moeilijk het soms is iets
voor elkaar te krijgen dat helemaal niet
moeilijk lijkt te zijn, bijvoorbeeld het
creëren van een ruimte voor jongeren
in een wijkcentrum. ‘Er zitten zoveel
regels aan vast, er zijn zoveel mensen
die er iets over te zeggen willen heb-

Wijkmanager Jan Bannink

ben. Het is dan mijn taak te voorkomen
dat de besluitvorming door de
gemeentelijke bureaucratie vastloopt
en het allemaal veel langer duurt dan
nodig is.’ En als hij er niet in slaagt de
neuzen één kant op te krijgen, wil het
nog wel eens helpen als de wethouder
met de vuist op tafel slaat, zo voegt hij
toe.

Als ambtenaar blijft hij natuurlijk
afhankelijk van wat er in de gemeente-
raad en in het college van burgemeester
en wethouders wordt beslist. Zijn werk
is politiek bepaald. ‘Het college en de
gemeenteraad bepalen de prioriteiten.
Het kan best zijn dat die niet overeen-
komen met de wensen van veel bewo-
ners. Niet alles kan gerealiseerd 
worden.’ Hij waarschuwt dan ook: ‘Als
mensen het echt ergens niet mee eens
zijn, dan moeten ze zelf bij de gemeen-
te aan de bel trekken. Het is niet mijn
rol dat te doen.’ De wijkmanager mag
dan een regisseur zijn, hij kan niet 
kiezen welk stuk er gespeeld zal wor-
den, dat doen uiteindelijk de politici en
de burgers zelf.

De OpWEG-krant is een uitgave
van de bewonersorganisatie
OpWEG uit het Willemskwartier,
de Landbouw-, Kolping- en
Muntenbuurt.
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Sportrijk Willemskwartier
WIJKVOETBALFINALE OP HET PLEIN
Nog één keer laaien de emoties hoog op op het sportpleintje aan de De Genestetstraat. Strafschoppen moeten de
beslissing brengen. Het is het slotakkoord van een geslaagd voetbaltoernooi, georganiseerd door Stichting Sportrijk
Willemskwartier. Twaalf (zaal)jeugdvoetbalteams uit het Willemskwartier en de Kolpingwijk namen het tegen elkaar
op. Vrijdag 13 mei  vond de finale plaats. Die werd vooraf gegaan door het officieel in gebruik nemen van de porteca-
bine (‘de keet’) van Sportrijk. De kinderen hadden ondertussen vooral oog voor NEC-verdediger Arjan Ebbinge die
de aftrap verrichtte.  

“Emily, naar voren! Lopen en kijken!”,
roept de trainster. “Kom op, Talita!
Móói! Rustig aangeven nu…Ah, jam-
mer!” Even later: “Niet duwen! Nee,
we gaan niet schelden!” Voetballen is
niet gemakkelijk als je pas één keer
getraind hebt. Maar de inzet van de
meiden uit de Kolpingwijk en het
Willemskwartier weegt op tegen hun
gebrek aan speelervaring. Sommigen
doen het “niet eens slecht”, aldus een
jonge voetbalkenner in het publiek.
Gelukkig kent scheidsrechter Bunice de
regels. Hij fluit met gezag voor elke
overtreding en ruw spel. Dankzij een
welgemikt schot van Kimberly winnen
de Kolpingmeisjes met 1-0.  

Sponsors en bobo’s
Vrijwilligers van Sportrijk organiseer-
den dit toernooi, buurtwinkeliers tra-
den op als sponsor: Gunyadin, Shafira,
Tompion, Aydo en de India Winkel uit
het Willemskwartier en Willie van
Brent uit de Kolpingwijk. In de meiva-
kantie namen zo’n honderd kinderen
en tieners deel aan de voorronde. Ze
vormden zelf Nederlandse, Turkse,
Marokkaanse en gemengde teams met
namen als FC Utrecht, Agadir, Vitesse,
Salet, Atlas… De meeste zijn ook van-
daag van de partij, naast een paar
ouders, de begeleiders en ‘bobo’s’,
onder wie europarlementariër Ieke van
den Burg.“Ik volg de ontwikkeling van
de wijk”, zegt ze. “Daardoor heb ik er
een band mee gekregen.” Bewoners
waren ook al eens bij haar op bezoek in
Brussel. Samen met de wethouders
Depla en Van Hooft knipt ze het lint
door voor de Sportrijk-portecabine, die
daarmee officieel is geopend. Die dient
als onderkomen voor toezichthouders
en om spullen in op te bergen.   

TUR-UKR?
In de pauze verdringen de kinderen
zich rond profspeler Arjan Ebbinge.
“Dit is echt mooi”, zegt hij, “Ik herken
het van toen ik jong was. Elk vrij
moment was ik op precies zo’n buurt-

pleintje te vinden.” Hij zet zijn handte-
kening op armen, ruggen, voetballen
en papiertjes. Tot Jamaa Himi van
Sportrijk via de luidspreker de aan-
dacht vraagt. Alle deelnemers aan het
toernooi krijgen een zak lekkers en een
envelop op naam. Die wordt razend-
snel opengescheurd. Hij bevat een 
toegangskaart voor het Jeugd
WereldkampioenschapVoetbal half
juni. “TUR-UKR”, leest een jongen
hardop. En na uitleg: “De wedstrijd
Turkije-Oekraïne? Turkije!” Hij glun-
dert. Er zijn ook kaartjes voor wedstrij-
den van Jong Oranje en het
Marokkaanse jeugdelftal.  

Boe-ruh! 
De finale tussen de teams NEC en
Feyenoord eindigt in een nipte over-
winning voor het Willemskwartier,
ondanks de luidkeelse aanmoediging
‘Kol-píng! Kol-píng!’. De slotwedstrijd
gaat tussen de teams Talent en
Anoniem, allebei Willemskwartier. In
de ondergaande zon golft het spel heen
en weer. Als het eindsignaal klinkt, is er
geen winnaar. Dus schieten spelers van
beide teams om-en-om penalty’s op het
doel, omringd door een haag van opge-
wonden supporters. Ze zijn het veld op
gelopen en gedragen zich of het om de

Fanatiek voetbal in het Willemskwartier.
Foto: Nico Schonewille.

landsbeker gaat. ‘Boe-ruh !’, klinkt het
over en weer. Op elk schot volgt
gejuich en gejoel. Als er na een aantal
strafschoppen nog steeds geen winnaar
is, dreigt het uit de hand te lopen.
Reden voor scheidsrechter Bunice om
definitief af te fluiten: het is mooi
geweest zo. Nadat de rust hersteld is,
volgt toch nog de afronding.  Talent
wint.
De kinderen van het Z-team (zwerf-
vuilteam) krijgen een grijper en plastic
zak en beginnen  lege enveloppen, blik-
jes, sinasappelschillen te verzamelen,
de restanten van een opwindend wijk-
evenement.

Gevonden: sleutelbos

Na afloop van het voetbaltoernooi op 13
mei op het voetbalveld aan de De
Genestetlaan in het Willemskwartier is
een sleutelbos gevonden. Er zitten vier
sleutels aan en een AH-bonuskaart. De
bos is bevestigd aan een rood lint met
zwarte randen en de opdruk: *08*
Dubster*.
Afhalen op woensdagmorgen tussen
10.00u en 12.00u op Thijmstraat 157A.

Op zondag 3 juli vindt op de
Willemsweg in het Willemskwartier
de Trots op de Wijkdag plaats. Een
lange sliert van kraampjes zal de hele
Willemsweg bezetten, er is muziek,
een kinderboerderij, terrasjes voor
hapjes en drankjes, een Turkse thee-
tuin, schminken en ook zal Portaal
de nieuwbouwplannen presenteren.
OKC De Mengelmoes, de Wijkpost
en digitaal trapveld De Muus zijn
open. Wijkbewoners zullen worden
geïnterviewd voor een video van- en
over het Willemskwartier. Het begint
al om 10.00 uur.

Trots op de
Wijkdag: 3 juli
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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 
25 augustus a.s. Het Knelpunten-
fonds behandelt aanvragen die niet
hoger zijn dan e 300,-. Ook hiervoor
een zelfde soort briefje. Over deze
aanvragen wordt vergaderd op 1
september.

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 augustus a.s. 

Wanneer u een advertentie wil 
plaatsen, kunt de de tarieven bij ons
opvragen.

De volgende Opweg-krant verschijnt
rond 15 augustus.

Opweg, het Knelpuntenfonds en de
Opweg-krant zijn te bereiken op
Thijmstraat 157A
6531 CR Nijmegen
telefoon: 3505140
email: stichting.opweg@planet.nl

Opweg, 
Opweg-krant &
Knelpuntenfonds

Op 23 april vond in zaal De Akker aan de Akkerlaan een feestelijke middag plaats voor Turkse leer-
lingen van Nijmeegse basisscholen. Ook kinderen van de basisschool Groot-Nijevelt zijn er
geweest. De organisatie hiervan lag in handen van o.a. de buurtmoeder Kevser Küney. Op de foto
deelnemende kinderen uit het Willemskwartier in een feestelijke outfit.

Op zaterdag 7 mei was De Haard het
toneel van het eerste dartstoernooi
van het Willemskwartier. 16 heren, 4
dames en 12 jongeren gooiden hun
pijltjes op vier banen. Van 501 naar 0,
en eindigen met een double (twee
maal in hetzelfde getal). Dat de 180
(one hundred and eigthy; drie maal in
de 20) deze dag te bewonderen zou
zijn, viel niet te verwachten. Maar dat
deed aan het succes van de dag niets
af.
Bij de heren ging de eerste prijs na een
spannende wedstrijd naar Frank
Gerrits die Ricardo van Wijhe met 4
tegen 3 legs versloeg. Organisator

Willie van Wijhe stond als derde op
het podium. De finale bij de jeugd was
een onderonsje tussen de twee broers
Van de Broek. Jordi won van zijn
oudere broer Chris. En dat met een
blessure aan zijn voet. Derde werd
Danny van Klompenburg. Belinda
Linders was de winnares bij de
dames. 
Het is de bedoeling om elk half jaar
een toernooi te houden, het volgende
in het najaar . Wie drie maal achter
elkaar wint, of vijf keer in totaal, mag
de wisselbeker houden. Frank Gerrits
zal dus nog heel veel pijltjes moeten
werpen…

In de voetsporen van 
Raymond van Barneveld
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Het voorzieningenhart is een gemeen-
schapsgebouw op een centrale plek in
de wijk dat plaats biedt aan allerlei
maatschappelijke activiteiten. De
school Groot Nijeveld komt erin,
evenals de wijkpost, een peuterspeel-
zaal, een sportzaal en alle activiteiten
van De Haard en De Vrijbuiter. De
vele clubs en bewonersgroepen die
het Willemskwartier rijk is, vinden er
straks een nieuwe stek. Maar nog
niets staat vast. Wel moet snel duide-
lijk worden waar precies gebouwd
gaat worden en hoeveel vierkante
meters en welke voorzieningen nodig
zijn. Een subsidievoorwaarde is dat
het gebouw er in 2007 staat, al is het
de vraag of dat lukt. 
Te verwachten is dat op de hoek
Willemsweg –Thijmstraat 28 huizen

plaats moeten maken voor het voor-
zieningenhart. Geen kleinigheid, als je
ergens al vele jaren met plezier woont.
De bewoners, onder wie veel oude-
ren, verkeren nog in grote onzeker-
heid: Wanneer moeten we weg, heeft
het nog zin om de kamer te behan-
gen? Wordt vervangende huisvesting
aangeboden?
Verhuiskostenvergoeding? Een goed
‘sociaal plan’ is dan ook zeer belang-
rijk. Als het goed is, zitten de bewo-
ners inmiddels samen met de wijk-
raad en Portaal om de tafel. Die
afspraak werd ter plekke gemaakt.

Tot nu toe besprak de Klankbord-
groep mede namens bewoners met de
gemeente de toekomstplannen voor
het Willemskwartier. Een nieuw te

vormen wijkraad neemt die rol over,
nu als officiële gesprekspartner.
Daarvoor is een vereniging opgericht.
Hoe meer wijkbewoners daarvan
(gratis) lid worden, hoe meer gewicht
de wijkraad in de schaal kan leggen.
Bij de officiële oprichtingsvergadering
na de zomervakantie kiezen de leden
straks hun vertegenwoordigers. Tot
dan nemen de vijf oprichters die taak
waar. Marien de Clercq is tijdelijk
voorzitter.  
Tot half juli organiseert de wijkraad
bijeenkomsten van bewonersgroepen
en gemeente over de invulling van het
voorzieningenhart. Alle clubs die er
straks een geschikt plekje willen heb-
ben, zullen worden uitgenodigd.

Heeft behangen nog zin?
Wijkraad Willemskwartier organiseert overleg
over voorzieningenhart
Midden in het Willemskwartier komt straks het ‘voorzieningenhart’. Als het aan de gemeente ligt al in 2007. Dat is
snel. Ook voor de mensen die nu wonen op de waarschijnlijke locatie, de hoek Willemsweg –Thijmstraat. De net opge-
richte wijkraad organiseerde op 30 mei een eerste bijeenkomst tussen bewonersgroepen en gemeente.

Verantwoord gewicht verliezen bij u in de buurt
Stop het jojo effect

Rond de zomer maanden vliegen u de advertenties van afslankpro-
dukten en instituten om de oren.Zij beloven u de meest fantastische
resultaten met zo min mogelijk inspanning.
Was het maar zo eenvoudig.

Het bureau voor voeding en beweging werkt anders doordat we
zowel de voeding als de beweging aanpakken. Dit doen wij op maat,
helemaal toegepast op uw leven.Eten zonder te diëten en beweeg-
advies voor thuis of in de sportschool.

Dit alles bij u om de hoek want wij zijn gevestigd aan de
Groenestraat 294. Wij hechten zeer aan privacy omdat wij begrijpen
dat het een grote stap is om te praten over gewichtsproblemen. Een
huiselijke sfeer helpt daarbij denken wij. Dat wij verantwoord wer-
ken blijkt onder meer uit het feit dat er inmiddels ook huisartsen
naar ons doorverwijzen.

Bel voor een vrijblijvende en kosteloze kennismakingsafspraak.

Bureau voor voeding en beweging
Groenestraat 294, 6531 JC  Nijmegen
Tel. 06-53141766 of 06-44606367
www.gewichtsadvies.nlOpeningstijden: 11.00 uur - 18.00 uur
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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

Producten van de Houthobbywerkplaats uitge-
stald, slingers, alle ruimtes versierd, een
powerpoint-informatie, een nieuwe brochure,
buiten een springkussen en, vanwege de
warme zon, een zwembadje voor de kinderen.
En bezoekers natuurlijk. En drankjes en toast-
jes. ’s Middags was de muziek van het optre-
den van Harry Straten en Johnny tot ver in de
Brederostraat in het Willemskwartier te horen:
“Geef mij maar Willemskwartier, dat is mooier
dan Parijs. Geef mij maar Willemskwartier,
het Nijmeegs paradijs.”Buurtcentrum De
Haard hield Open Dag op een zonovergoten 28
mei. Op de foto bezoekers bezig in de
Houthobbywerkplaats.Foto: Nico Schonewille.

Leren lezen begint spelenderwijs, met
kijk- en voorleesboeken voor de hele
kleintjes. Grote kinderen hoeven zich
met al die spannende boeken nooit
meer te vervelen in de vakantie. En
sommige moeders zijn zelfs leesver-
slaafd - een verslaving waar je niet
slechter van wordt…. 
Ook volwassenen die moeite hebben
met de Nederlandse taal kunnen in de
bibliotheek terecht. Er is een wisselen-
de collectie met Arabische en Turkse
leesboeken en strips. Je kunt er ook
gratis internetten en  dvd’s of video’s
lenen, met informatie of (kinder)films,
en leerzaam spelmateriaal, waaronder
computerspelletjes. De mensen van
de bibliotheek helpen iedereen graag
en kunnen goede tips geven. 

Bewoners van de Opweg-wijken heb-
ben natuurlijk al de grote bibliotheek
aan de Muntweg. Vlakbij het
Willemskwartier is er nu dus ook een
gezellige ‘huiskamerbieb’ bij geko-
men. Elk kind dat onder begeleiding
van een ouder in juni lid wordt, krijgt
een verrassing. Vergeet niet een recent
adresbewijs mee te nemen. 

(Jeugd)bibliotheek Bottendaal
Cortenaerpad 30 
(naast BS De Driemaster). 
Open: dinsdag-,  woensdag-  en 
donderdagmiddag van 14.00 – 17.30 uur. 
Gratis voor kinderen tot 18 jaar.
Volwassenen e 10.00. 

www.jeugdbibliotheekbottendaal.nl

Gekke, spannende of 
romantische avonturen…
Nieuwe woorden leren. Op reis door de wereld. Dagdromen en griezelen. Dit
en nog veel meer kun je doen met boeken. Thuis, in de trein en in de tuin, in
bad en bed: lezen kan bijna overal. En nog een voordeel: boeken lenen kost
bijna niets, voor kinderen is het zelfs gratis. Jong en oud zijn dan ook van
harte welkom in de nieuwe (jeugd)bibliotheek  in Bottendaal.
Woensdagmiddag 22 juni is de officiële opening. 

Op donderdag 30 juni a.s. treedt het
Nimweegs Soaptheater op met de
cabaretvoorstelling De Aonloop in het
Canisius College aan de Goffertweg.
Kaarten hiervoor zijn vanaf 23 juni
verkrijgbaar bij de Wijkpost aan de
Willemsweg 211.
Deze voorstelling is de start van het
twee weken durende wijkenfestival
dat tot en met 11 juli duurt en zich zal
afspelen in alle wijken en buurten van
Nijmegen Midden-Zuid. Het pror-
gamma stond bij het ter perse gaan
van deze Opweg-krant nog niet hele-
maal vast. Maar er zijn in de planning:

een straatfeest op de Vossenlaan, een
kindermiddag op het Muntplein, een
ballonnenwedstrijd, muziek, jeu de
boule in de Hazenkamp, de basisscho-
len worden versierd, een skateclinic
en rollerdisco in de Goffert, een straat-
voetbaltoernooi met NEC-spelers in
de Kolpingbuurt en een waterdag in
de Kolpingstraat.Ook de Trots op de
Wijkdag op de Willemsweg van 3 juli
is in het programma opgenomen.
Het volledige programma is in de
tweede helft van juni te verkrijgen in
de Wijkpost.

Nimweegs Soaptheater: 30 juni

Open Dag De Haard 28 mei
Op 24 juni organiseert COV De
Malveniers een Hollandse Avond in
Zaal de Akker aan de Akkerlaan 46. Er
zijn optredens van: Wesley, Paultjes
Poets, Pierre, Nicole en Gordon de
Kiefte. De avond begint om 20.00u.
(zaal open om 19.30u) Entree: ? 7,50.
Voorverkoop: 
06-16062988/06-24110884

Hollandse Avond: 24 juni

Fototentoonstelling Bibliotheek 
Muntweg: 14 juni - 4 juli
Thema: Veelkleurig Nijmegen 
Tien Nijmegenaren met verschillen-
de culturele achtergronden geven
hun visie op en hun beleving van de
integratie in de stad  




