
Het Panna toernooi is georganiseerd door Stichting 
Sportrijk in samenwerking met Tandem en de Gemeente 
Nijmegen. Twee weken van te voor zijn wij begonnen met 

inschrijvingen voor het toernooi.
In totaal waren er 48 deelnemen-
de jongens en meisjes  tussen 8 
en 18 jaar oud, onder begeleiding 
van medewerkers en vrijwilligers 
van St. Sportrijk en Tandem.
Om 9.00 uur zijn begonnen met 
voorbereiden en de panna kooi 
op te zetten.
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STICHTING
OPBOUW WILLEMSKWARTIER EN GOFFERTWIJKEN

NIEUWSBLAD VOOR WILLEMSKWARTIER. 
LANDBOUW – MUNTEN – EN KOLPINGBUURT

10 juni was de Trots op de wijkdag op de Willemsweg. Op 
die dag opende de wethouder mevrouw Kunst de nieuw 
ingerichte weg. Op de dag zelf werd een oude ansicht-
kaart uitgedeeld met een afbeelding van de Kop van de 
Willemsweg uit 1917. Hiernaast een zelfde afbeelding 
uit 2007. 

Trots op de wijkdag
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“ Succesvolle behandeling 
met kruiden en acupunctuur!”

2

10.30 waren alle deelnemers aanwezig en om 11.00 zijn zij 
begonnen met voetballen.
Alles ging zeer goed en was ook heel gezellig. De jongeren 
werden ook ondersteunt door heel veel toeschouwers. Het 
toernooi duurde ongeveer tot 14.30.
Om 14.30 was de prijsuitrijking Dee prijzen worden uit-
gereikt door de wijkmanager J.Bannink, iedere deelnemer 
heeft een EK kaart onder 21 gekregen. De kaarten waren 
beschikbaar gesteld door de Gemeente Nijmegen.
Naast de kaarten heeft het winnende team (1e plaats ) een 
gouden medaille en een consumptiebon van 5 euro. De bon 
kunnen zij besteden bij de winkeliers op de Willemsweg. 
Het team dat op de 2 e plaats eindigde hebben een zilve-
ren medaille gekregen. Iedereen was tevreden.
Die de 1e plaats hebben bereikt zijn:
-Bij de meiden                 :Kim en Shirly
-Bij de jongens onder 14  :Rifki en Jordi
-Bij de jongens boven 14  :Nasim en Kay

om 15.00 was alles klaar en naast de medewerkers hebben 
ook veel jongeren geholpen met de opruiming.
Wij vinden als organisatoren het toernooi goed geslaagd, 
en een bijdrage geleverd aan de Trots op Wijkdag 
Willemskwartier 2007. Het volgende jaar gaan wij er van-
uit dat wij het nog beter gaan doen.

Ana Serhatlic-Pacurar

Hendrik Jan Derksen

Pijn door endometriose wordt al jaren succesvol behandeld met kruiden en acupunctuur.
Dit kan ook bij u in de buurt. Praktijk van Hulst is gespecialiseerd in de behandeling van pijn door endo-
metriose. Behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar bij aanvullende verzekering. Geen doorver-
wijzing nodig.

Ook kunt u terecht voor:

-behandeling van huidklachten (specialisatie psoriasis)
-behandeling van nek-en schouderklachten.
-hooikoortsklachten

-acupunctuur
-individueel kruidenadvies
-individueel voedingsadvies
-massage

Kijk voor meer informatie 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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Colofon:

Na 54 jaar gewoond te hebben in de Bilderdijkstraat 
gaat hij nu de wijk verlaten om zich te vestigen in de 
Meijhorst. 
Op 31 maart 1974, was het drie en dertig  jaar geleden dat 
Robbie Zwagemakers genoeg had verzameld om ’s mid-
dags  om 3 uur  een winkel te openen. Een winkel uit de 
oude tijd.
In de kelder van de oude woning Bilderdijkstraat 13 
had hij ruimte gemaakt om alle spullen neer te zetten. 
Schitterende oude kassa’s , oude toonbanken en telmachi-
nes en oude lichtbakken. Na de verhuizing naar de over-
kant in een nieuwbouw woning kon hij beschikken over  
een ruime zolder. Een complete winkel uit grootmoeders 
tijd. De spullen had Robbie overal vandaan gehaald, 18 
oude kassa’s waaronder een kassa van de Hema mooie 
van vorm en kleur en vaak ook met koperen strippen 
langs de gleuven voor de schuiven  bij guldens, dubbel-
tjes en centen. Een oude toonbank, naar huis gesleept na 
opheffing van een sigarenzaak. Borden met prijzen, zoals  
die vroeger gebruikt werden. Als een echte hobby-ist ver-
teld hij over de stijl van de winkel. Nog steeds wordt de  
verzameling uitgebreid een overal gaat hij op zoek bij 2e 
hands winkels, rommelmarkten of ziekt contact bij allerlei 
bedrijven. Niet zelden krijgt hij leuke reacties en is men 
bereid materiaal voor zijn verzameling af te staan. Ook 
heeft hij  5 oude telmachines kop de kop kunnen tikken. 
Er is veel veranderd ook in de buurt. Op zolder heeft de 
tijd stil gestaan en daar is door de verzameling van Robbie 
de sfeer van vroeger duidelijk aanwezig. We hopen, dat 
Robbie op zijn nieuwe locatie  er  nog lang met plezier van 
kan genieten.

Nico Schonewille

Robbie  Zwagemakers 
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Jeu des Boules

Jeu des boules vereniging Les Clochards vierde onlangs het 
tienjarig bestaan. Zo’n 20 leden tussen de 60 en de 80 jaar 
gooien regelmatig een balletje op de Jeu-de-Boules-baan bij 
Wijkcentrum De Klokkentoren. ‘s Zomers resideren ze in 
Breedeweg bij Milsbeek. Het is een bijzonder sportieve club.

Stichting Sportrijk Willemskwartier, al jaren 
actief in het Willemskwartier en de Kolpingbuurt 
op het gebied van sport voor jeugd en jonge-
ren, heeft van het Oranjefonds en van Stichting 
Steunfonds voor Huis- en Clubwerk een finan-
ciële bijdrage ontvangen voor de aanschaf van 
sportkleding voor de sportteams.
De sportteams zijn vooral zaalvoetbal-teams die 
wekelijks in verschillende sportzalen actief zijn. 
Het gaat om jongeren, ook meiden, en volwas-
senen. In het weekeinde doen teams mee met 
de landelijke competitie. Om als club herken-
baar te zijn, waren nieuwe shirtjes en broe-
ken nodig. Hiervoor is in totaal € 4.000,- ter 
beschikking gesteld, het grootste deel van het 
huwelijks cadeau van het Nederlandse volk aan 
Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima, het 
Oranjefonds.

Sportrijk Willemskwartier 
ontvangt bijdrage.

Robbie Zwagemakers
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Mensenwerk of techniek

Dennis ten Hove had enkele jaren geleden heel andere 
ideeen over zijn vrije tijd. In ieder geval had hij niet in 
gedachten om begeleider te worden van een jeugdvoet-
balteam. Hij was gewoon op zoek naar een leuke activiteit 
voor zijn elfjarige zoon. Per toeval maakte hij kennis met 
enkele actieve sportbegeleiders van de Kolping en het 
Willmskwartier. Meteen was hij verkocht. Door hen werd 
hij gestimuleerd mee te draaien terwijl anderen probeer-
den hem van het sportleiderschap af te houden. “ Dennis, 
het is niet wat je denkt.. Ze zijn  allemaal eigenwijs. Je kunt 
er niet van op aan. Ze komen alleen als ze zin hebben.” 
Zulke uitspraken hadden hem tegen moeten houden, 
maar moedigden hem eerder aan. 
Nu een paar jaar later, heeft hij een prettige, hardwerken-
de club met teamgeest. Op mijn vraag hoe iemand die niet 
bijzonder van voetbal hield, dat voor elkaar kreeg
 En nog steeds volhoudt, antwoordt hij met graagte: “Ik 
denk dat ik ze in hun waarde laat. Dat wil ik in ieder 
geval. Ik vind begrip voor die jongens uiteindelijk belang-
rijker dan techniek.”
Ondertussen vertelt hij dat techniek wel degelijk van 
belang is. Veel van die technische kant van het voetbal 
heeft hij moeten leren van zijn spelers. Terwijl zij hun 
kijk geven op elke nieuwe situatie in het veld begon het 
voetbalinzicht bij hem te groeien. Als begeleider doet hij 
echter meer. Dennis heeft het geduld om naar de spelers 
te luisteren en hun belangrijkste inzichten met de spelsitu-
atie te combineren. 
Wat de coach bedoelt met iemand in zijn waarde laten, 
wordt duielijke rwanneer hij vertelt dat een bege;leider 
fouten moet kunnen toegeven. Alls je anderen stimuleert, 
moet je op het moment dat er iets misgaat, ook je excuses 
kunnen aanbieden. Verder heb je een dosis mensenken-
nis nodig. Niet met iedereen kan je zomaar hetzelfde 
omgaan. 

Terugkijkend is hij heel tevreden. Zeker heeft hij die 
momenten waarbij hij denkt dat er wel erg veel van 
zijn kostbare vrije tijd in gaat zitten. Maar hij heeft de 
groep zien veranderen van een groep jongens die elkaart 
gemakkelijk uitscholden en afkraakten als het tegenzat, 
tot een positieve club. En dat is waar Dennis zijn hart 
naar uitgaat. Het moet goed spelen zijn samen. Immers, 
niet alleen winnen doe je samen. Maar ook verliezen kan 
nooit de schuld zijn van een van de spelers. Verliezen doe 
je ook samen. Dat is de zin waarmee Dennis jarenlang zijn 
groep heeft 

Thérèse Strijbosch

De Gouden Zebra
De locatie aan de Dobbelmannweg van Basisschool Groot 
Nijeveld heeft deelgenomen aan het verkeersveiligheids-
project “De Gouden Zebra” van de gemeente Nijmegen.
De werkgroep “VERKEER”, die bestaat uit ouders en 
leerkrachten, hebben samen met de kinderen gekeken hoe 
zij de verkeerssituatie rondom de school veiliger kunnen 
maken. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 hebben in 
januari over het verkeer gewerkt en onderzoek gedaan. 
De leden van de werkgroep hebben alle gegevens bij 
elkaar gezet en gekeken wat de beste oplossingen zijn.
Bij de gemeente Nijmegen hebben wij aangevraagd of 
de verkeerslichten op het kruispunt van de Groenestraat 
beter afgesteld kunnen worden.  Op de Dobbelmannweg 
willen we graag een schoolzone, een “getekend”  fietspad 
en ook een zebrapad. We hebben ook afgesproken dat de 
ouders en de kinderen zich houden aan “de zes gouden 
verkeersregels”. Die houden o.a. in dat de auto’s niet 
voor de school de kinderen uit mogen laten stappen, dat 
iedereen recht oversteekt bij de oversteektegels en dat de 
fietsen zo neer gezet worden dat de stoep vrij blijft!

Op 22 juni horen wij of we een prijs gewonnen hebben.
Maar wij vinden het allerbelangrijkste dat wij met kinde-
ren, ouders en leerkrachten zo goed samen gewerkt heb-
ben over het verkeer. Wij hopen dat iedereen goed uitkijkt 
en het nog veiliger wordt bij onze school!

Dennis ten Hove, dit keer aan het darten.

Deelnemende kinderen van basisschool Groot-Nijeveld
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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

Op 23 mei  had OKC, mengelmoes  met medewerking van  
Fatma (medewerkster) van de vrijbuiter. een thema avond 
georganiseerd in de Vrijbuiter. 
Het Thema van de avond was  Zwervers avond. De kin-
deren waren zeer enthousiast  bezig met het maken van 
gitaartjes, bloempot versieren, mode show, schminken, 
en nog veel meer activiteiten. Er was veel energie in 
deze avond gestoken. Zelfs voor het opsporen van een 
zwerver(ster) was men niet terug geschrokken. Al bij al 
een bijzondere leuke avond.
Bent u de volgende keer er ook bij ?

Nico Schonewille

Zwervers avond in de 
Vrijbuiter

De deelnemers aan de Avondvierdaagse deze maand op het 
veldje achter De Haard.

Het belang van De Haard

Iedereen die betrokken was bij het opnieuw inrichten van De 
Haard 25 jaar geleden.

De vrijwilligers die al 5 jaar de bingo voor 55-plussers verzor-
gen.
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Maar wij vinden het allerbelangrijkste dat wij met kinde-
ren, ouders en leerkrachten zo goed samen gewerkt heb-
ben over het verkeer. Wij hopen dat iedereen goed uitkijkt 
en het nog veiliger wordt bij onze school!

Dennis ten Hove, dit keer aan het darten.

Deelnemende kinderen van basisschool Groot-Nijeveld
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GRUNDIG
Davio 15 LCD 38-5700 
BS zilver, 38 cm LCD 
televisie, resolutie:
contrast: 500:1, helder-
heid, inclusief tafel-
standaard, VGA ingang
Marktprijs EUR 349,00
Actieprijs € 299,-

JVC
radiorecorder, CD speler enkel-cassettedeck, CD 
weergave: CD-R/RW, afstandsbediening
Marktprijs EUR 58,95

JVC
RV-NB 20 B zwart
radiospeler, CD speler, radio, CD weergave: mp3, Bas-
versterking, Bassreflex luidsprekersysteem, afstands-
bediening, horloge/timer
Marktprijs EUR 299,00

DENGIZZ Electronics gespecialiseerd in Sateliet, 

Plasma, LCD en TV in Nijmegen en omgeving

269,-


