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Het activiteitenplein van Bindkracht10 gaat voortaan Kinderwerk heten 

Veel ouders zijn inmiddels al jaren bekend met het activiteitenplein van Bindkracht10. 

Het activiteitenplein organiseert het naschools aanbod voor kinderen uit groep 1 tot en met 8 en is 

gericht op het ontwikkelen van talenten van kinderen. Iedere maandagmiddag en donderdagmiddag 

organiseren Alyssa, Sonja en Fatma allerlei leuke activiteiten: van de smaaklessen voor groep 8 tot 

aan technieklessen, bezoekjes aan de Goffertboerderij, vakantie-activiteiten en buitenspeel 

activiteiten. 

Vanaf dit jaar gaat de naam van het activiteitenplein veranderen naar “kinderwerk” want dat is wat 

we doen in het Willemskwartier. 

Voor meer informatie over de activiteiten die het kinderwerk aanbiedt, of hoe u uw kind kunt 

aanmelden, kunt u terecht bij Alyssa Tol 

Alyssa.tol@bindkracht10.nl 

 

Bindkrachtcup 2022 > stedelijke zaalvoetbalactiviteit 

Welzijnsorganisatie Bindkracht10 organiseert, naast wijkactiviteiten, ook stedelijk activiteiten, 

waaronder de stedelijke zaalvoetbalactiviteit in december. Deze vond eind vorig jaar plaats in 

sporthal de Boog in Oosterhout. De teams van het Willemskwartier bestonden uit twee 

leeftijdscategorieën: leeftijd van 10 tot 13 jaar en 13+. 

Het team van 10-13 jarigen heeft de beker gewonnen en heeft onverslagen de finale bereikt. 

Burgemeester Bruls heeft het team hoogstpersoonlijk de beker uitgereikt. De beker staat inmiddels 

te pronken op de kast in het jongerencentrum. 

Het team van 13+ wist met een mooie tweede plek ook een beker te veroveren. Ook deze staat in 

het jongerencentrum. We zijn super trots op deze talenten! 

 
Stip op locatie: 
Stip zit tegenwoordig op twee plaatsen in de wijk om bewoners te bedienen die niet naar t hert 
kunnen komen. 
Per 6 februari elke 1e en 3e maandag van de maand zit stip spreekuur in de ontmoetingsruimte de 
blikvanger bij Rentmeesterhof – maandag 13:00-14:30 uur rentmeesterhof 53A 
En 1x per maand ( elke 2e woensdag van de maand) in de maranathakerk 13:00 -14 uur 
steenbokstraat 86 
Lijkt het u leuk om zelf vrijwilliger te worden bij een stip? 
Laat dit vooral weten en kom kennismaken. In verschillende wijken zoeken ze nog versterking. 
vraag@stipnijmegen.nl  
Stip-lijn 024-3502000 

• maandag t/ vrijdag 
• 9:00 tot 17:00 uur 
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Lid van de nieuwsbrief van stip?  
Hier staat per maand in welke handige regelingen er zijn waar u gebruik van kunt maken en welke 
activiteiten. 
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op www.stipnijmegen.nl/nieuwsbrief. 
 
Soepie Doen 
Om de 2 weken is er in het Hert op donderdag verse soep vanaf 12.15 uur tot 13.30 uur. 
Kosten €1.50. Je krijgt er veel gezelligheid en een heerlijk kopje soep met brood voor terug.  
Bewoners die het leuk vinden mogen ook  een keer soep komen koken. 
Alle ingrediënten voor de soep worden vergoed. Dus wil je de wijk verrassen met jouw speciale soep, 
dan mag je een afspraak maken met de  Opbouwwerker en Welzijnscoach van Bindkracht10  
Sonia Davelaar, mobiel: 06-12950900 ( bel of stuur een whatsapp bericht) 
 
Op de vrijdagen kan je ook  van 13.00 uur tot 14.00 uur soep gaan eten en een gezellig praatje maken 
bij de Diaconaal centrum ‘De Haard” aan de Groenestraat 170. 
Deze soep is gratis. 
 
Wandelen 
Iedere vrijdag om 10.00 uur tot 11.00 uur wandelen we vanuit het Hert. 
Tijdens het wandelen kan je gezellig een praatje maken met de andere wandelaars en het is ook 
heerlijk om buiten te wandelen. Je mag vanaf 9.30 uur een bakje koffie/thee komen drinken in de 
ruimte van Bindkracht10  (OKC) in ’t Hert. En dan vertrekken we om 10.00 uur. 
 
Leuke ideeën en initiatieven voor de wijk 
Weet je dat je als je leuke ideeën hebt voor de wijk dat je subsidie kan krijgen om jou ideeën uit te 
voeren? Het opbouwwerk help jou hierbij. Sonia Davelaar, mobiel : 0612950900 
 
Wist je dat? 

- Afgelopen 7 december een groep van 50 senioren uitgenodigd waren door de NXP voor een 
heerlijke kerstdiner? Ze zijn met een speciale bus opgehaald en zijn goed verwend. 

- Dat we bezig zijn samen met een aantal wijkbewoners om een dansfeest te organiseren? 
Wordt vervolgd! 

- Dat er een spelletjes middag in de maak is?  
- Dat we alle activiteiten die in de wijk plaats vinden in een overzicht gaan zetten? U mag ook 

uw activiteiten aan ons doorgeven! 
- Dat je gezellig op de maandagmiddag de naaigroep kan komen versterken? Er zijn nog 

plaatsen om je kleren een extra dementie te geven. Tijd 12.00 uur 
 
Campagne LIVES NOT KNIVES #praatoverwapenbezit  
Op dinsdag 17 januari is de stedelijke campagne LIVES NOT KNIVES #praatoverwapenbezit van start 
gegaan. Landelijk zien wij dat het wapenbezit onder jongeren toe neemt en daar maken wij ons 
zorgen om.   
De campagne is ontstaan vanuit een samenwerking van de Gemeente Nijmegen en partners die met 
jeugd werken in onze stad, waaronder dus het jongerenwerk van Bindkracht10. Op verschillende 
locaties in de stad hangen er posters (zie afbeelding). Daarnaast zijn er een aantal middelbare 
scholen waarvan leerlingen een les met als thema ‘wapens en geweld’ krijgen van Bureau Halt. Ook 
hier sluit het jongerenwerk of de jeugdcoaches bij aan.  
Met deze campagne willen wij aandacht vragen voor dit thema en hopen wij dat zowel jongeren als 
ouders/verzorgers ons weten te vinden bij vragen hierover.   
Meer weten? Neem contact op met een van de jongerenwerkers uit de wijk of kijk 
op: www.bindkracht10.nl/livesnotknives  
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Kinderwerk  
Het tweede thema ‘Van Tuin Tot Bord’ van het  
kinderwerk zit er alweer op! Zowel de kinderen  
van groep 2 t/m 4 als de kinderen van groep 5 t/m 8  
zijn dit thema in de keuken aan de slag gegaan.  
We zijn naar de moestuin geweest achter de bieb  
en hebben hier een lekkere groetensoep gemaakt.  
Ook hebben we knolselderijsoep, ovenpasta met  
moestuingroenten en arretjescake gemaakt. De  
gerechten werden de afgelopen weken geserveerd  
in het buurtrestaurant. Een paar kinderen zijn hier  
ook wezen helpen en eten. De kinderen hebben het  
heel goed gedaan en wat zijn we trots op ze! Stuk  
voor stuk al echte chefkoks die voor een goed resultaat  
zorgen! Wij vonden het ontzettend gezellig en konden 
niet meer wachten tot de start van het volgende thema. 
Namelijk ‘Winters Bewegen’ met allemaal leuke winterse  
activiteiten. Dit thema is afgelopen week van  
start gegaan en wat is het nu alweer gezellig en leuk! 
 
 

 

Ouder-Kind-Centrum 
Hoi allemaal, 
Wij zijn van het OKC (Ouder Kind Centrum) en bij ons kunt u elke ochtend behalve woensdag een 
lekker kopje koffie of thee drinken. Gewoon zomaar voor de gezelligheid, maar heeft u vragen over 
bijvoorbeeld opvoeding of vind u het leuk om eens mee te helpen met de organisatie van activiteiten 
dan kunnen wij meedenken en/of eventueel doorverwijzen. U bent van harte welkom! 
 
1x in de maand hebben  wij van het OKC ook Beautyavonden. Daar kunt u voor een klein bedrag uzelf 
lekker laten verwennen. Door de haren te laten knippen of je wenkbrauwen te laten doen enz. 
Of om gewoon lekker gezellig te kletsen. Je ben van harte welkom. 
Dit zijn de data: 

✓ 16 februari  
✓ 23 maart  
✓ 20 april  
✓ 1 juni  
✓ 6 juli 

Hopelijk tot ziens! 
Ook kinderen zijn welkom. 
 

Groetjes, Sonja, Fatma en Dianne 
 

 

 

  



Dag ouders/ verzorgers en kinderen,  

Ons team wilt zich graag voorstellen aan jullie! Misschien ken je ons al, maar hierna is dat zeker! 

 

Mijn naam is Alyssa Tol, 25 jaar oud. Ik woon nu 6 jaar  

met plezier in Nijmegen. Mijn hobby’s zijn boksen, lezen en  

met vrienden en familie zijn. In het Willemskwartier heb ik  

meerdere functies. Ik ben coördinator van het kinderwerk op 

Het Kleurrijk (naschoolse activiteiten). Bij de peutergroepen en  

de kleuterklassen verzorg ik een gedeelte van het Piramide  

programma. Daarnaast coördineer Spel aan Huis. Een vrijwilliger  

of stagiaire komt elke week thuis langs om ouder en kind te  

begeleiden bij het spelen. 

Ook kunnen ouders bij mij terecht voor vragen over  

opvoeding/kinderen, ben ik een luisterend oor of gewoon om  

gezellig te kletsen. Wil je meer weten over wat ik doe of wat ik  

voor je kan betekenen? Bel of app gerust naar 06 – 82518539. 

 

                                           

Hallo allemaal,        

Ik ben Sonja Jansen, 58 jaar oud. Ik kom uit Nijmegen 

Mijn hobby’s zijn puzzelen, lezen en tv kijken. 

Als ik een superkracht heb, wil ik in mijn vinger kunnen 

knippen en dat er dan geen oorlog meer is. Mijn verborgen 

 talent is dat ik als alleenstaande ouder mijn kinderen heb 

  groot gebracht. Ik werk bij 2 activiteitenpleinen waaronder 

  Het Kleurrijk in Willemskwartier. Het werken met kinderen 

  is ontzettend leuk. Het is een leuke wijk om te werken en ik 

  ontmoet hier leuke en interessante mensen. Ik wil dit lang 

   blijven doen.  

                                                            Groetjes Sonja 

Hallo allemaal, 

Ik ben Fatma Gulmez, 56 jaar. Ik kom uit Turkije 

Mijn hobby’s zijn koken, winkelen en tv kijken.  

Als ik een superkracht kon hebben, zou ik graag sterke armen 

hebben. Mijn verborgen talent is het hebben van een 

luisterend oor. Ik vind dit werk erg leuk. Werken met kinderen 

en contact hebben met ouders geeft me energie. 

We werken daarnaast ook met een leuk team. 

Groetjes Fatma. 

 

 

 

 



Hoi allemaal, 

Mijn naam is Elin (18), en ik kom uit Doetinchem.  

Ik ben tweedejaars Social Work student aan de  

HAN in Nijmegen. Dit jaar ben ik stagiaire bij het kinderwerk 

op de maandag, en doe ik Spel aan Huis op de dinsdag. Jullie  

kunnen mij op de maandag en dinsdag tegenkomen in ’T Hert.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, drankjes te doen  

met vriendinnen en series te kijken. En ik sta altijd open voor  

een praatje. Ik ben erg enthousiast nieuwe dingen te leren!  

En ik hoop veel leuke activiteiten te ondernemen.   

 

 

Ik zal mezelf voorstellen,  

Mijn naam is Mette, ik ben 20 jaar en woon in Arnhem.  

Ik volg met veel plezier de studie Pedagogiek aan de Han  

en zit nu in mijn 2e leerjaar. Voor mijn studie mag ik stage  

lopen bij Bindkracht10. Hiervoor ben ik woensdag aanwezig voor Spel 

aan huis en donderdag voor het kinderwerk. Mijn vrienden en familie 

zijn belangrijk voor me en ga graag met ze op pad. Samen wandelen, 

spelletjes spelen of winkeltjes kijken. Daarnaast hou ik ervan om 

creatief bezig te zijn. Ik teken en knutsel graag en maak muziek.  

 

Hoi,  

 

 

Ik ben Fleur, ik ben 19 jaar oud en woon in Andelst.  

Ik ben een tweedejaars Pedagogiek student aan de  

HAN in Nijmegen. Ik loop dit jaar stage bij de  

organisatie Bindkracht10 binnen ’T Hert in Nijmegen.  

Op donderdag ben ik aanwezig voor het kinderwerk 

en vrijdag voor Spel aan Huis. Daarnaast werk ik ook nog  

bij de Pannekoekenbakker in Slijk-Ewijk en ben ik in mijn 

vrije tijd veel bezig met dansen, sporten, tekenen, familie,  

vrienden en mijn hondje.  

 

 
 
 
 

 

 


