
Op 22 november jl. was het dan zover. Sinterklaas en 
zijn Pieten gaven acte de presènce in de Klokkentoren. 
De kinderen in de buurt waren er natuurlijk bij. Vergezeld 
door mama’s en papa’s; door oma’s en opa’s wachten 
alle kinderen in spanning. Ze werden eerst vermaakt 
door een clown die allerlei kunstjes liet zien.
Er was ook koffie, thee, limonade en ook ontbraken de 
pepernoten en schuimpjes niet.’
Uiteindelijk kwam Sinterklaas onder luid gezang binnen 
en de Pieten vergaten helemaal te strooien door het zien 
van al die blije kindersnoetjes.
Sint had aandacht voor de kindertjes en er waren een 
paar stoere voetballertjes die samen met de pieten hun 
kunstjes lieten zien.

Aan het einde van de middag 
waren er mooie cadeautjes voor 
elk kind.
Blij, moet en voldaan ging 
iedereen naar huis. Bij dreze 
bedanken we Lenie Hooghof 
die Sinterklaas uitnodigde toch 
vooral te komen.

Monique Klomp
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Colofon:

Brederostraat

Portaal
Geachte bewoner(s), 
Wellicht heeft u al gezien dat een groot deel van de 
woningen aan de Brederostraat-Zuid inmiddel 
leeg is. Bewoners met een tijdelijk huurcontract hebben 
inmiddels een brief gekregen, dat hun 
contract per 31 december 2007 afloopt. De komende 
periode zullen er dus flink wat verhuizingen 
plaatsvinden in de Brederostraat-Zuid. Naar verwach-
ting start de sloop van in totaal 83 woningen op 
februari 2008. Het bedrijf Fa. Van Grunsven treedt 
namens Portaal op als opzichter in de periode tot de
sloop. Van Grunsven houdt ‘kantoor’ in de woning aan 
de Brederostraat 88. U kunt altijd met een vraag 
binnenlopen. 

Om te voorkomen dat er in de leegstaande woningen 
wordt ingebroken, worden ze dicht getimmerd met 
stalen kozijnen en platen. De woningen worden van 
binnen onklaar gemaakt door het afsluiten van gas, 
water, elektra. De poorten naar de achterpaden worden 
afgesloten. 

In de periode dat de woningen leegstaan en tijdens de 
sloop, zal er extra toezicht zijn. Zowel de politie,het
wijkteam, buurtpreventiemedewerkers als milieutoe-
zicht zullen zichtbaar aanwezig zijn. Rond de

feestdagen – van 24 december 2007 t/m 1 januari 2008 – 
is er extra toezicht.
 
Het verkeer dat onder andere sloopmaterialen afvoert, 
zal alleen gebruikmaken van toegang tot het 
Bredero-pleintje via de Groenestraat.  Iedereen kan grof-
huisafval aan de DAR aanbieden. Dit gebeurt
conform de daarvoor geldende regels. In uitzonderlijke 
situaties kunnen ze, in overleg met Fa. Van
Grunsven, hiervan afwijken. 

Wij begrijpen dat sloopwerkzaamheden overlast ver-
oorzaken en danken u voor uw begrip. Graag willen 
wij u verzoeken om onregelmatigheden of overmatige 
overlast in uw wijk aan ons te melden. U kunt daarvoor 
contact opnemen met Portaal, contactpersoon Ruud 
Maassen, telefoonnummer 0800-7678225.



3

Als het maar netjes blijft!
HOE HET NU MOE HETEN? ALS HET MAAR NETJES 
BLIJFT. Mijn naam is Jan Gerrits en ik heb mij in de vorige 
wijkkrant al kort voorgesteld. Mijn functie heet beheerder 
leefomgeving, maar ik vind zelf de naam wijkbeheerder 
beter.  Mijn eerste taak is dat ik de openbare ruimtes op 
orde houd. Is dat gebeurd, dan kan ik me gaan bezig-
houden met de wijkbewoners zelf. Ik kan bijvoorbeeld 
bewoners aanspreken over hoe hun voor- en achtertuin-
tjes erbij liggen.
Ik ben nu alweer zo’n drie maanden actief hier, en ik 
denk dat ik in die tijd al zo’n tweehonderd mensen over 
de vloer heb gehad. Men komt met allerlei vragen bij mij, 
van het invullen van een formulier voor Entree tot klach-
ten over de blaffende honden van de buren. Vervuilde 
tuintjes, lekkende dakgoten, men weet mij te vinden. 
Natuurlijk heb ik niet overal een antwoord op. Soms 
horen zaken thuis bij de Gemeente of bij Portaal
Portaal en de gemeente dragen hun steentje bij aan het 
netjes houden van achterpaden . Maar om dat allemaal te 
realiseren, heb je toch echt de bewoners nodig. Die werken 
niet altijd mee. Zo hebben we de achterpaden opgeknapt, 
van nieuwe poorten voorzien. Maar je ziet nog steeds 
dat mensen hun vuil daar dumpen. Dat is natuurlijk niet 
de bedoeling, we moeten die achterpaden wel schoon 
houden met zijn allen. Wat we op het moment zien is dat 

sommige mensen die de wijk verlaten hun oude huisraad 
dumpen in de voor- of achtertuin. Helaas kunnen we  niet 
alle spullen traceren naar de oorspronkelijke eigenaren. 
Een papiertje, een blikje, daar ligt niemand wakker van. 
Maar als er grote partijen grof vuil worden gedumpt, dat 
is een ander verhaal. Terwijl de DAR dus twee keer per 
jaar gratis langskomt om per keer twee kuub grof vuil 
mee te nemen. Maak daar dan gebruik van.
Daarnaast lopen er in de wijk twee zwerfvuilteams 
rond. Die halen elke woensdagmiddag zwerfvuil op. Dit 
gebeurt onder leiding van een aantal ouders. Daar mag 
het Willemskwartier best trots op zijn. En de veiligheid 
rond kerst? Onlangs zijn we begonnen alle voortuinen 
van de sloop woningen van het groen te ontdoen. Ook 
hekwerken, schuttingen en afscheidingen, alles wat bran-
den kan, halen we weg.  Werk genoeg. 
Wat ik van de wijk vindt? Wat me opvalt is dat er hier 
in het Willemskwartier een bijzonder actieve wijkraad 
is. Dat zie je ook aan hun website die rijk gevuld is. 
Daarnaast zijn er verschillende bewonersgroepen die 
actief met hun wijk bezig zijn. Ik heb het idee dat met alle 
nieuwbouw en de opknap van de oude woningen deze 
wijk echt toekomst heeft.
Bezoekadres: Ruusbroecstraat 46. Kom langs tussen  8u. 
en 10u. /12u. -14u. 

Wat vinden de zussen ervan?
Zus 1: Wij komen hoogstpersoonlijk de 
boel inspecteren.
Zus 2: Ja. Inspecteren
Zus 1: In januari
Zus 2: Of Februari
Zus 1: En wij zien in een handomdraai
Zus 2: In een oogwenk
Zus 1: Of er werk aan de winkel is 
Zus  2: Welke winkel? Gaan we winkelen
Zus  1: Nee. We gaan opruimen
Hondendrollen om precies te zijn.
Zus 2: Vette hondendrollen, 
Zus 1:  Verdroogde hondendrollen 
Zus  2: En eenzame waar niemand meer naar omkijkt.
Zus 1:  En daar zijn er veel van.
Zus 2: Behalve als je erin trapt. 
Dan ziet opeens iedereen “he, daar ligt een drol” 
Zus 1: Dan kijkt iedereen er naar. 
Zus 2: En van die weesdrollen daar worden wij nogal beroerd van. 
Zus 1: Stinkend beroerd. Daarom komen wij in actie. 
Zus 2: Wij zijn de foster parents voor de hondendrollen. 
Laat die drollen niet in de steek.
Zus 1: Is dat nou niet een beetje overdreven, zus
Zus 2: Hoezo? Een verlaten drol wil ook ergens thuis zijn. 
Als is het in een plastic zakje.
Hee je gaat niet terugkrabbelen he? 
We gaan naar het Willemskwartier…
Zus 1: O.k. Maar eerst die kerstballen.

Bomen in de Spoorkuil
Donderdag 6 december is er in de spoorkuil 
wéér een stap gezet naar een fijne, groene 
spoorkuil voor elke Willemskwartierder. Er 
zijn zo’n zeventig bomen geplant door de 
leerlingen van de Open Wijkschool, samen 
met bewoners en met de gemeente. Enkele 
aktieve omwonenden hebben met de wijk-
raad Willemskwartier voor elkaar gekregen 
dat er die ochtend zo’n 35 berken en elzen 
en 35 populieren neergezet werden in een 
bomenlaantje. Ook werden drie hoogstam 
fruitbomen bij de speelplek geplaatst, zodat 
we straks appels en peren en ook pruimen 
kunnen plukken. Eerder dit jaar werd al een 
extra ingang naar de spoorkuil gecreëerd ter 
hoogte van de Ruusbroecstraat,  en werden 
bij de trap twee lantaarnpalen geplaatst. 
Volgend jaar gaan omwonenden verder met 
‘t uitbreiden van hun plannen om de spoor-
kuil en omgeving veiliger, mooier en toegan-
kelijker te maken. Wilt u meedoen, of heeft u 
vragen, bel naar de wijkraad (06-14028364). 
Of kijk eens op de website van de wijk:  
www.willemskwartiernijmegen.nl
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Wees stil en luister…..
Er klinkt muziek uit diverse windstreken op de eerste 
avond dat aantal muzikanten uit het Willemskwartier 
elkaar ontmoeten. Een leadgitaar scheurt nog wat voor-
zichtig; een saz uit Anatolie laat haar tere tonen klinken. 
Een fluitje speelt een vrolijk middeleeuws wijsje. Er 
klinkt een rapsong zoals enkele jongeren die willen gaan 
maken.
Er zit nog meer in het vat. Want die paar Willems- 
kwartierders die ziek zijn of al uit hun woning aan het 
trekken zijn komen pas een volgende keer.
In juni komend jaar willen de muzikanten een optreden 
voorbereid hebben met liederen uit de wijk. Augusto 
Titarsole van de Willemsweg gaat straks zorgen dat al 
die aparte klanken een mooie harmonie gaan worden.
Het wordt een multiculturele en dus ook oer-Hollandse 
ontmoeting. De liedteksten komen straks van mensen 
uit de wijk. Hun verhaal wordt namelijk in een levens-
lied gegoten. De liederen zullen gaan over grote en 
kleine zaken; over lief en leed. En ze gaan over dat alles 
in het Willemskwartier.
Als het wat later op de avond wordt waait er nog een 
Spaanse gitaarklank door de ruimte. Die vindt een wel-
kom oor. Na een laatste kopje thee gaat iedereen met 
enthousiasme en nieuwe plannen huiswaarts.

We zoeken voor dit muzikale festijn nog mensen en 
instrumenten: de ritmesectie kan aangevuld, maar eigen-

lijk zoeken we iedereen die zin heeft om mee te doen en 
een muzikaal steentje wil bijdragen. Bel naar Augusto 
Titarsole 0641581179 of naar OpWeg via 0633309103

Therese Strijbosch

Geld Terug via de formulierenbrigade
Regenjassen en parapluies dat kregen de dames van 
Interlokaal toen ze voor de eerste keer op pad gingen 
voor de Formulieren Brigade. In de tussentijd zijn de 
paraplu en jas niet voor niets gebleken. De dames gaan 
namelijk van huis naar huis. En eenmaal bij mensen op 
bezoek bekijken ze met hen samen of deze misschien 
nog recht hebben op geld via een van de vele wettelijke 
regelingen die Nederland kent. Regelingen die de kos-
ten van het  levensonderhoud  wat kunnen drukken. 
En in de praktijk blijkt regelmatig dat mensen geld 
terug kunnen krijgen: Via de belasting; voor kosten 
voor ziekte of begrafenis; als extra bijstand voor een 
grote aanschaf van b.v. een wasmachine.
“De regelingen in Nederland veranderen zo vaak”. Ben 
je net op de hoogte dan is er alweer iets veranderd. 
Aan het woord zijn Nurten en Ayan. Ayan vertelt dat 
ze het probleem zo goed kent. Toen ze in Nederland 
kwam, wist ze vaak niet hoe ze allerlei informatie 
folders moest lezen. Invullen kon nog een groter pro-
bleem zijn. “Je moet eigenlijk steeds heel actief zijn om 
allerlei regelingen bij te houden”. Ze snapt waarom 
mensen dat lastig vinden. 
Het maakt haar extra gemotiveerd om mee te werken 
aan de formulierenbrigade.
“Van mens tot mens kan je de dingen toch beter uitleg-
gen. Bij sommige mensen kunnen we ervoor zorgen 

dat zij tot  500- a 600euro per jaar besparen. Dat is best 
veel”. 
Hoe gaat de brigade te werk. Zij doen een folder bij 
u in de bus om hun komst aan te kondigen. Ze bellen 
vervolgens bij u aan om te vragen of ze u van dienst 
kunnen zijn. Als dat zo is en u ‘ja’ zegt geven ze eerst 
zo’n 15 minuten wat uitleg. U hebt ook alle tijd om vra-
gen te stellen. Daarna hebben zij een lijstje met regelin-
gen. In een tweede afspraak controleren zij of u ergens 
een kortingsregeling mis gelopen bent. 
Op mijn vraag of ze gemakkelijk binnen uitgenodigd 
worden, zeggen ze “ja”. Ze hebben tot nu toe alleen 
maar heel goede ervaringen met de mensen. Wat ze 
veel tegenkomen is dat mensen geloven dat zij nergens 
voor in aanmerking zullen komen: “Ik krijg toch niets 
terug”of “ik denk niet dat ik dat hoef”. Achteraf staan 
deze mensen erg verbaasd. Vaak gaat het om oudere 
mensen. Of om ouders die niet weten dat je culturele 
activiteiten voor je kinderen gedeeltelijk vergoed krijgt.
“En als het goed gaat dan vragen mensen of we ook 
even naar hun vriend(in) op de hoek willen gaan. Dat 
doen we dan ook”.

De formulierenbrigade loopt tot eind 2009. In Oudwest 
tot en met maart 2008. Bel gratis naar 0800-5678567 of 
mail info@formulierenbrigadenijmegen.nl.
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Belangrijke Adressen
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@hot-
mail.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
06-14028364
wijkraadwillemskwartier@
gmail.com

Websites van de buurten
willemskwartiernijmegen.nl
www.muntenbuurt.nl
www.kolpingbuurt.com
www.okcmengelmoes.nl

het geld wilt gaan gebruiken. Geef daarbij ook altijd aan 
wat u zelf bijdraagt aan de activiteit bijvoorbeeld door 
entreeprijzen, contributies en dergelijke. Een giro of 
banknummer komt ook van pas. 
Wanneer u zeker wilt weten dat u niets vergeet vraag 
dan bij OpWeg een formulier aan. Dit kan via stichting.
opweg@planet.nl of via telefoon nr024-3505140 via het 
antwoordapparaat of aan de Thijmstraat 157a zelf.

Kijk voor de uitgebreidere voorwaarden ook op de web-
site van www. willemskwartiernijmegen.nl

De bestuursleden van OpWeg wensen u nu maar ook 
straks in 2008. Alle goeds, veel mooie momenten 
En vooral ook samen.

Gelukkig nieuw jaar!
Happy new year!

Yeni Yiliniz kutlu olsun!
Srecna nova godina!

Glückliches neues jahr!
Bonne Année!

Feliz ano nuevo!

Opweg
Stichting OpWeg heeft afgelopen jaar meer uitgegeven 
dan gewoonlijk. En dat is niet vervelend. Het bete-
kent dat u en andere bewoners van Willemskwartier, 
Kolping, Landbouw en Muntenbuurt de weg aardig 
weten te vinden. Het betekent ook dat er genoeg creati-
viteit en sportiviteit is in de wijk. 
Er zijn natuurlijk ook wijken bijgekomen. De wijken van 
de Hazekamp.

Voor de komende periode veranderen er een klein aan-
tal dingen: Voortaan kunt u om de twee maanden uw 
aanvraag indienen bij OpWeg aan de Thijmstraat. De 
uiterste inleverdata zijn: 15 januari, 1 maart, 1 mei, 15 
juni, 1 september en 1 november. Vraagt u gerust uw 
geld voor de zomeractiviteiten in januari of april aan. 
Dat is voor OpWeg stukken gemakkelijker en voorkomt 
dat u te laat bent. Want al wordt uw aanvraag goedge-
keurd het kan zeker nog twee weken duren voordat u 
het geld ontvangt. 

Wanneer u een aanvraag doet vergeet dan niet te een 
adres en telefoonnummer te vermelden. Een email adres 
mag ook. Met de goede gegevens kunnen wij u altijd 
bereiken wanneer we nog vragen hebben. Voeg verder 
een klein lijstje toe met daarop de dingen waarvoor u 

Een nieuwe kerst een nieuw jaar…..  

Kaart marathon 2007-12-10
De Kaartmarathon is opgericht in 1987, door de vaste 
bezoekers  van de Vrijbuiter.
Elke vrijdag wordt er gekaart in een zeer gezellige 
omgeving, het kaart gebeuren omvat verschillende 
kaart spelen. Het klaverjassen is voornamelijk een man-
nelijke bezigheid, en het merendeel van de vrouwelijke 
gasten houden het bij jokeren. Wat het ook moge zijn, de 
hoofdzaak is een gezellige kaart avond en dat hebben ze 
al jaren lang. één maal per jaar wordt er een marathon 
gehouden, wat inhoud dat ze om 12.00 uur beginnen en 
eindige om 24.00 uur. Dan wordt er gejokerd en gekla-
verjast, nu was het  met 45 personen. Na afloop is er 
voor iedereen ’n precentje, en voor de Winnaars onder 
de Jokerspelers is er een 1e 2e en 3e prijs, dat geld ook 
voor de winnaars van de  klaverjassers ook daarvoor is 
er ‘n 1e 2e en 3e prijs. 
Voor de een  is het ‘n uitputtingslag,  voor de anderen 
een leuke ontspannende avond, maar de hoofdzaak 
was, allen hebben van deze avond genoten.
Mocht u ook graag een kaartje leggen in een ontspan-
nende sfeer? 
U kunt zich nog altijd aanmelden, wilt u meer weten 
over deze marathon? laat u zich dan informeren door de 
beheerder van de Vrijbuiter.  

Toos Schonewille
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DC 1560 X 
4 JAAR  GARANTIE

condensdroger, 6 kg laadvermo-
gen, electronische aansturing, 8 
programma, programmaverloop 
weergave, verlichte binnentrom-
mel, energieklasse: C
breedte: 595mm, hoogte: 850 mm, 
diepte: 540 mm 

Mark prijs : €349 ,-

T 4 GN 
2 jaar garantie

* Vrijstaand gas kookplaat * 4 Gasbranders * 2 Stalen 
geëmailleerde pottendragers * Zonder deksel * Op 
Aardgas * Afm.: (hxbxd) 11x60x60 
Markprijs  €69 ,-

06 - 42 74 77 08

December aanbiedingen 

Full HD Lcd-TV zwart 
Normaal €1.599,- Nu 1.299,-
Wordt gratis thuis bezorgd.

Compleet Schotel-set €129,-
• Schotel 60 cm • Lnb 0,2 db
• FTA Receiver • L-beugel
• f-connectors • Kabel 10 meter
• exclusief montage

WEG IS PECH Voor meer aanbiedingen bezoek onze website en webshop

website: www.DENGIZZ.nl webshop: www.DENGIZZ.nl/shop


