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advertentie

Colofon

redactie 

Anne Luchies, Alex Hanssen, 

Edwin Buisman, Ton Biesta, 

José Juten, Peter van der Graaf, 

Nienke Jongsma

eindredactie Hadewych Martens

opmaak Peter van der Graaf

drukwerk Coers & Roest

redactieadres 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

Klachten over de bezorging?  

Bel, schrijf of mail het aan de redactie. 

Extra exemplaren 

zijn verkrijgbaar bij Vonk

Kijk ook eens op de facebook-

pagina van Arnhem West. 

Daarvandaan is de wijkkrant is ook 

digitaal te bekijken. 

uw kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn en Rails 

graag inleveren vóór 11 juli 2018. 

Bezorging rond 12 september 2018.

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken in te korten of niet te 

plaatsen.

Droomland

N
a het nummer Goud van Oud kijk ik omlaag en zie tot mijn verbazing 

dat een deel van de kleppen op mijn hobo er los bijhangt. Tijd om te 

schrikken krijg ik niet want mijn medespeler op rechts weet direct wat 

er aan de hand is en snelt naar zijn koffer om een schroevendraaiertje 

te halen. Ondertussen legt de dirigent het concert op de lentemarkt van 

verpleeghuis Heijendaal stil en onderhoudt het aanwezige publiek met 

een geïmproviseerd praatje.’ 

Ondanks de kou op deze zaterdagmiddag voor de Pinksteren zijn er na de roofvogelshow 

(met als klapstuk een zeearend) nog wat mensen in de binnentuin achtergebleven voor het 

optreden van Muziekvereniging Heijenoord. Er wordt zelfs gedanst!

Mijn meespelen met de West Arnhems Muziekvereniging (WAMV) afgelopen februari in het 

onvolprezen project Kunst met Mekaar was me zo goed bevallen dat ik besloot op zoek te 

gaan naar een Harmonie die een hobo kon gebruiken. Ik had nooit kunnen bevroeden dat 

dit zo dicht bij huis zou zijn. 

Het best bewaarde geheim van Heijenoord zit wat mij betreft in de Rozenstraat naast De 

Helling achter een binnenplaatsje met een roestige aanhanger waar ik elke dinsdagavond 

mijn fiets aan vastketen. Twee uur lang wordt in een oefenruimte met vaandel en barretje 

door iets meer oud dan jong stevig gerepeteerd. Filmmuziek zoals Game of Thrones, 

American Jazz, Santana en wat dies meer zij. De marsen met namen als Mooi Sonsbeek en 

Einzug der Gladiatoren vormen voor mij een extra uitdaging omdat ze voor de hobo in een 

lastige toonsoort staan. Echt gemarcheerd wordt er overigens niet meer. 

Ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk niet snap waarom ik niet veel eerder op het idee ben 

gekomen om bij een harmonie te gaan spelen. Het zal te maken hebben met vooroordelen. 

Mijn muzikale opvoeding ligt in de gereformeerde kerk van de jaren zestig en hoewel in 

Doesburg bij elke Koninginnedag de fanfare- en harmoniekorpsen zich uitgerekend in onze 

straat verzamelden, kwam het niet bij me op om mijn ouders te vragen of ik er bíj mocht. 

Misschien wist ik bij de aanblik van de schaars geklede majorettes al dat mijn verzoek niet 

gehonoreerd zou worden. ‘Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid’ was mijn 

vaders bijdrage in mijn poëziealbum. Hoe het ook zij: ik ben blij dat ik een herkansing krijg. 

Ik kan het iedereen aanraden. 

Geweldig dat we in een wijk wonen waar maar liefst twéé muziekverenigingen al bijna 

honderd jaar actief zijn terwijl ze overal met uitsterven bedreigd worden. Een oudgediende 

van Heijenoord vertelde me dat zij vroeger met argusogen keken of ‘die van de overkant’ 

(WAMV) niet stiekem ‘over de brug kwamen’. Ik krijg direct een visioen van een groots 

gezamenlijk jubileumconcert in 2022 bovenop de Oranjebrug waar zoveel buurtbewoners 

aan meedoen dat het publiek uit de omringende wijken moet komen. 

En mijn hobo? Die heb ik op aanwijzingen van mijn medespeler in de hal van Heijendaal 

weten te repareren waarna ik gelukkig nog mee kon doen met Beautiful Isle of Somewhere, 

beter bekend als Droomland in de uitvoering van Paul de Leeuw. 

Jet
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Sinds half april is het café aan de Oranjestraat ‘The Orange 
Harbour’ -voorheen café De Buren- geopend. De naam is te 
danken aan de voorliefde van nieuwe eigenaar Sandra 
voor de kleur oranje. Zij gooit het roer om en heeft de 
bruine kroeg inmiddels omgetoverd tot een sfeervol 
modern café. Hier wil ze een ‘thuisgevoel’ creëren voor 
zowel de oudere als jongere generatie wijkbewoners. 
Biljarters kunnen er doordeweeks hun biljartje leggen. 
Vanaf de zomer maken ze een deel van de week plaats 
voor de klanten van het eetcafé. 

Eigenaar Sandra, die ooit is begonnen als 

interieurontwerper, heeft zesentwintig jaar 

ervaring in de horeca en wilde nog graag een 

eetcafé  openen. Dit café kwam op haar pad. 

Hier kan ze haar passie voor koken en patis-

serie kwijt. Ze ontwierp ook de inrichting van 

het café en het logo.

Veel voorbijgangers kijken nieuwsgierig 

naar binnen. Van Sandra mogen die gerust 

binnenkomen. Bij mooi weer kun je nu al 

heerlijk voor op het terras zitten of het bin-

nenterras achter, met buitenverlichting. Het 

overdekte loungegedeelte heeft terrasver-

warming voor als het koud wordt. Het eerste 

feest is al geboekt. Aan de raamkant, bij de 

entree, zijn twee barretjes. Daar kun je met 

je laptopje zitten werken, een lekker biertje 

erbij drinken, je stamppotje eten en naar 

buiten turen. In het eetcafé dat in de zomer 

start als de keuken klaar is, eet je straks om 

de week een andere oudhollandse maaltijd, 

bijvoorbeeld een goed biefstukje met 

champignons en gebakken aardappelen. 

Ook aan vegetariërs en veganisten wordt 

gedacht. Je bent nu al welkom om één van 

de lekkere biertjes uit het assortiment aan 

speciaalbieren te komen proeven. Een uit-

gebreide wijnkaart volgt in de zomer als de 

keuken klaar is. Je kunt dan ook woningac-

cessoires kopen, zoals tekstbordjes. 

Het café is momenteel geopend van woens-

dag tot en met zondag  van 19.00 tot sluit. 

De tijden worden vanaf de zomer bijgesteld. 

Meer info vind je straks op de 

Facebooksite The Orange Harbour.
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Nieuwe                buren

GESPT
IN ARNHEM WEST  

DOOR PETER VAN DER GRAAF 

Ook iets gespot in de wijk? 
Stuur het naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

Ook Arnhemmers uit andere wijken komen 
‘spotten’ in Arnhem West. Hier is Laura uit 
de Spijkerbuurt gespot, die op haar beurt de 
omgeving van het Labyrint spot...

B E D R I J V I G H E I D  I N  D E  W I J K
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‘Ondertussen op de buurt-app: Nextdoor’ 
Meedoen? Op de hoogte blijven? Iets te melden, weg 

te geven, of iets nodig? Installeer Nextdoor op je 

smartphone. 

Specifiek:
Tussen alle aangeboden tweedehandsjes en aanbevelin-

gen voor klusbedrijven staat een heel leuke oproep. De 

oproep is voor een leergemeenschap. Iedereen die het 

leuk vindt om kennis en ervaringen te delen en daarmee 

anderen te inspireren is welkom. Het idee is om bij iedere 

bijeenkomst (om de zes weken) een ander thema voor 

te bereiden. Iedere deelnemer kan een keer zijn eigen 

thema inbrengen. Alle soorten thema’s zijn mogelijk: 

verbindende communicatie, spiritualiteit, beleggen of 

ethiek.

Als je interesse hebt, zoek dan op ‘professionele leer-

gemeenschap’ in de buurt-app: Nextdoor. Je komt dan 

vanzelf bij de originele oproep terecht. 

Klingelbeekseweg, 
Holleweg, 
krib aan 
de Rijn
“Buuf, let vooral op het scheiden hè, dat er een 

verdeling in de bak zit…” mijn achterbuurman Jan 

Hospes wijst me op de afvalbak die hij net gere-

aliseerd heeft. Het is een prille voorjaars zondag, 

met zon, zo’n dag die ruikt naar meer…

Ik loop, zoals ik regelmatig doe, en velen met mij, 

even over de onlangs zorgvuldig vernieuwde Hol-

leweg naar de Rijn.

Sinds enkele jaren mijn uitzicht, achter, maar voor 

Jan de plek waar hij al vele jaren op het water 

woont.

Aan het eind van de Holleweg is de krib, met 

spectaculair uitzicht over de rivier, een cadeautje 

in het moment…

Op deze plek kun je lekker wegkijken, mijmeren, 

mediteren, lezen, steentjes gooien, praten, eten, 

drinken en zo meer. Hier mag je gewoon zijn.

En soms laten we er afval achter.

Met afval kan de Rijn niet veel.

Maar Jan wel, hij toont inzet om het verschil te 

maken.

Bedankt Jan, ik werd blij van jouw bak

 

ANNEMARIE SCHRI JVER

wijkvideoclip 
Hoe staat het toch 
met die derde 
wijkvideoclip?
Als ik op straat loop krijg ik regelmatig de vraag ‘Hoe staat het toch met die derde wijkvi-

deoclip?’  Een begrijpelijke vraag. Bijna drie jaar geleden deden zo’n 100 wijkbewoners 

mee met de muziekopname van onze eigen wijkversie van de giga-hit Up Town Funk. 

Vervolgens lieten ze zich filmen tegen een groene wand terwijl ze de opgenomen muziek 

playbackten. En toen werd het erg stil. Vorig jaar stond er een bericht in de wijkkrant dat 

de videoclip klaar zou zijn. Erg voorbarig,  zo bleek al gauw. 

Wat is er aan de hand? Het plan was om de geschoten beelden van wijkbewoners in een soort 

papieren kijkdoos te plaatsen, waarin Arnhem West was nagebouwd met tekeningen van Anne 

Luchies. De mensen van Rock en Rolstoel Producties hadden een nog beter idee. Waarom niet 

een soort 3D-aanpak, waarbij je met een camera tussen de artiesten door schiet? Een schitte-

rend plan, maar bijzonder arbeidsintensief zo bleek al gauw. Toen de betreffende editor ook nog 

last kreeg van een ‘frozen shoulder’ kwam het project bijna stil te liggen. Nu wordt er weer bijna 

wekelijks een uurtje aan het project gewerkt. 

Er is één troost: de kinderen zijn ondertussen gegroeid, maar de volwassenen zijn geen spat 

veranderd.  Wanneer de videoclip klaar is? We weten het gewoon niet, maar het einde lijkt in 

zicht. Maar wat wordt de video mooi! 

AH

wijkclip
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In (een deel van) de wijk is Omgekeerd Inzamelen van start gegaan. 

Het succes van Omgekeerd Inzamelen hangt voor het grootste deel 

van u af. De gemeente zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de 

inzameling maar u maakt het verschil. U moet het afval daadwerkelijk 

scheiden!

De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze terecht met uw 

vragen en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen u over de 

nieuwe afvalregels vertellen. Andersom kunnen zij u ook aanspreken over 

de manier waarop u uw afval aanbiedt. 

Schone wijk
De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier wordt gescheiden 

en vertellen u graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de 

grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms 

organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met u aan een schone wijk. 

De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele jassen. U komt ze 

binnenkort vast een keer tegen. 

Zo niet, en heeft u wel een vraag over Omgekeerd Inzamelen? 

Misschien vindt u het antwoord op www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen  

U kunt uw vraag ook mailen naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl 

Omgekeerd Inzamelen 
Afvalcoaches in de wijk

VERKOCHT! 
Koepelgevangenis Arnhem 
krijgt een nieuwe eigenaar
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Het markante complex van de Koepelgevange-

nis in Arnhem heeft een nieuwe eigenaar. Het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft het complex gegund 

aan de combinatie Ter Steege Gebiedsontwikke-

ling en Explorius Vastgoedontwikkeling beide uit 

Rijssen. 

Zij hebben het hoogste bod uitgebracht. Bij het 

daadwerkelijk realiseren van de ambities zullen de 

kopende partijen zorgen dat de plannen passen bij 

het ruimtelijke beleid van de gemeente Arnhem.  

De kopers gaan op korte termijn in gesprek met de 

omliggende buurt en de gemeente Arnhem over de 

planontwikkeling.

 

Na een intensieve voorbereiding in samenwerking 

met de Gemeente Arnhem was het Rijksvastgoed-

bedrijf in oktober 2017 gestart met de openbare 

verkoop van de voormalige koepelgevangenis ‘De 

Berg’ in Arnhem. De Gemeente Arnhem, het Rijks-

vastgoedbedrijf en het Atelier Rijksbouwmeester 

hebben een Nota van Uitgangspunten opgesteld 

over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden 

voor het gebied. De verdere herontwikkeling van het 

monumentale koepelcomplex draagt het Rijk nu over 

aan de kopers.

Het streven is voor het gebouw multifunctionele 

bestemmingen te zoeken, met woonruimtes in com-

binatie met kantoren, bedrijven en culturele functies. 

De ‘ groene aankleding’  zal veel aandacht krijgen.

 

 Meer informatie over de verkoop 

vindt u op Biedboek.nl.

Evaluatie 
GroenParkeren
De proef met GroenParkeren in de Bremstraat Arnhem heeft een jaar geduurd.

Op 4 juni 2017 verwijderden bewoners de klinkers van de parkeerstrook en legden graste-

gels van Firmus. Na een jaar bleek het niet goed te hebben gewerkt. De leverancier zegt: Je 

ziet toch dat het gras te veel te lijden heeft van de auto’s die er overheen rijden, dat het te 

intensief gebruikt wordt. Met alternatieven, zoals betongrastegels, zal er ook weinig gras 

groeien. En ze laten na verloop van tijd geen water meer door. We volgen nieuwe ontwik-

kelingen met b.v. poreuze stenen, bijvoorbeeld op de Geitenkamp. We hebben afgespro-

ken dat de gemeente de klinkers teruglegt, totdat we iets beters vinden.

ER IK OPDAM 5



kijk op de website: www.kunstmetmekaar.nl    en      facebook: kunstmetmekaar 

Hoewel het pas juni is, zijn de voorbereidingen van 
KUNSTMETMEKAAR editie 2019 alweer begonnen. 
De kartrekkers van de zes nieuwe voorstellingen 
zijn al een eerste keer bij elkaar geweest. Heb je 
zin om mee te doen? Laat dat dan even weten via 
info@kunstmetmekaar.nl  
Graag willen we in deze derde editie extra veel 
aandacht besteden aan de vormgeving van decors, 
kleding en projectie. Ook komt er een nieuwe 
kunstvorm bij: de culinaire kunst. Plannen genoeg dus.  
Heb je de datum van de derde theatertour al in je agenda 
gezet? Zondagmiddag 17 februari 2019.

KUNSTMETMEKAAR 
sijpelt door

een belangrijk uitgangspunt van de gepre-

zen voorstelling. Eind juni danst Edwin bij De 

Ontmoeting van Introdans. Dit is een speci-

ale serie producties, waarin professionele 

dansers van Introdans samen optreden met 

gastdansers uit bijzondere doelgroepen. 

Introdans wil met de Ontmoeting een brug 

slaan tussen de wereld van de superfitte en 

krachtige dansers en die van iemand die in 

zijn dagelijks leven juist wordt belemmerd 

door zijn lichaam. 

Als ik Edwin vraag hoe hij het 

vindt om met Introdans samen te 

werken, antwoordt hij: ‘Het is een 

geweldige ervaring, hoewel de 

voostelling me erg veel energie 

kost. Ik zit doorgaans in een rol-

stoel en moet nu telkens twee tot 

drie uur oefenen met veel staan, 

lopen en dansen. Maar ik heb er 

absoluut geen spijt van!’ 

In de 2018 editie van De Ontmoe-

ting komen hoogtepunten van 

ruim zeventien jaar bijzondere ont-

moetingen samen op het podium. 

De voorstelling is te zien op 27, 28 en 29 

juni in het Stadstheater Arnhem.

Speels Collectief heeft haar oorspronkelijke 

voorstelling van tien minuten voor KUNST-

METMEKAAR, ‘Stof tot delen’, uitgebouwd 

tot een voorstelling van een half uur. De 

groep trad er eind mei twee keer mee op in 

de dansschool van ArtEZ. Er deden nieuwe 

spelers met een zorgvraag mee. Een van 

hen is Beppie Jansen, zij woont in de locatie 

van Philadelphia aan de Veluwestraat.  Bep-

pie hielp bij de afgelopen theatertour van 

KUNSTMETMEKAAR met catering in de school 

van het Rijn IJssel. Tussendoorging ze kijken 

bij de voorstelling van Speels Collectief en 

werd zo enthousiast dat ze er deelnemer 

van werd. Ondertussen heeft ze plannen om 

te gaan dansen tijdens de  derde editie. 

De band Mariannesque is voortgekomen 

uit de band die speelde bij de voorstelling 

Gebroken Hart van de eerste editie. De band 

trad nadien op bij Hoeve Klein Mariëndael 

en tijdens het afgelopen wijkfeest. De band 

Ruwe Bolster die tijdens de twee eerste 

edities te bewonderen was, staat komend 

wijkfeest op het podium. Het is mooi hoe 

wijkbewoners met en zonder zorgachter-

grond steeds meer samen dingen gaan 

doen. 

AH

2019

KUNSTMETMEKAAR begint door te sijpelen 

naar andere momenten dan de betreffende 

zondagmiddag in februari! Geweldig leuk! 

In de eerste editie was de voorstelling 

Gebroken Hart te zien. Edwin van der Burg 

danste hierin samen met een professionele 

danseres, onder leiding van Paula Walta van 

beeldend danstheater Telder. De bewegin-

gen van Edwin, die spastisch is, vormden 
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Vijfenzeventigplussers in de wijk. Hebben we er wel genoeg oog voor? Een interessante vraag 

waarmee je diverse kanten op kunt. Denk bijvoorbeeld aan levenservaring en wijsheid waar-

van we wellicht iets kunnen leren. Maar ook aan mogelijke kwetsbaarheid die niet altijd goed 

zichtbaar is. Het lijkt me zinvol om er eens over te praten met Trees Scholten, die in Lombok 

woont, een kranige en nog steeds actieve vrouw met de respectabele leeftijd van vierentach-

tig jaar. 

Trees herkent de insteek van de kwetsbaar-

heid bij oudere mensen. Bij haar in de buurt 

woont een oudere vrouw die geen familie 

meer heeft. Ze wordt geholpen door ver-

schillende wijkbewoners, waaronder Trees. 

Thuishulp is ook ingeschakeld, maar het is 

onduidelijk of de mevrouw de weg naar het 

Wijkteam gevonden heeft. Trees zegt ‘Deze 

mevrouw wordt geholpen door andere 

wijkbewoners, maar het wordt schrijnender 

als oudere buurtgenoten niet of nauwelijks 

in beeld zijn.’ 

Trees reageert wat aarzelend als ik haar 

vraag naar haar levensgeschiedenis. Ze zegt 

‘Het gaat er niet om wat er allemaal precies 

gebeurd is, maar hoe je in het leven staat’. 

Toch is ze  bereid een en ander te vertel-

len. Ze werd geboren in Lobith als voor-

laatste kind in een onderwijzersgezin met 

tien kinderen. Ze ging als tiener naar het 

pensionaat (kostschool) in Doesburg, toen 

haar vader overleed en moeder vanwege 

de inkomsten weer voor de klas moest gaan 

staan. In Arnhem deed Trees de opleiding 

kinderverpleegster en vervolgens in Den 

Haag maatschappelijk werk met als richting 

kinderbescherming. Ze heeft acht jaar in 

deze sector gewerkt.

Het was de liefde die Trees in 1960 naar 

België bracht, om twee jaar later met 

kersverse echtgenoot Paul naar het roerige 

Congo te gaan voor ontwikkelingshulp. Paul 

ging er les geven en Trees vrijwilligerswerk 

doen. Bevlogen en vol idealen werden ze 

in Congo met hun neus op de harde feiten 

gedrukt. De scheiding van zwart en wit 

op de scholen, de Europeanen die in hun 

eigen witte getto woonden met minstens 

twee Congolese bedienden  per gezin, 

de standsverschillen tussen de blanken 

onderling. Trees en haar man voelden zich 

gelijkwaardig aan de Congolezen en het ge-

voel voor rechtvaardigheid werd er enorm 

door versterkt. In Congo werden twee zoons 

geboren. Kort na de zelfstandigheid brak 

een grimmige oorlog uit in het land. Het 

gezin maakte gruwelijke dingen mee en 

moest uiteindelijk hals-over-kop het land 

verlaten, met achterlating van al hun bezit-

tingen. Toch ervaart Trees deze periode in 

haar leven als positief.

Terug in België hield ze zich intensief bezig 

met de opvoeding van de kinderen en 

bleef ze bewust thuis tot de twee zoons 

naar de middelbare school gingen. Zowel 

thuis als op de school probeerde ze haar 

opvoedingsideeën in de praktijk te brengen. 

Zo maakte ze zich bijvoorbeeld hard voor 

een  kunstatelier voor kinderen en was er 

veel aandacht voor de natuur. Ze gaf zelf 

het goede voorbeeld door onder andere te 

weven, wol te verven en een boomgaard 

te onderhouden. ‘Mijn wollen sokkenpe-

riode’ noemt Trees het. Samen met haar 

man was ze ook politiek geïnteresseerd en 

actief. Marx, Mao, Sartre en de opstand in 

’68 kwamen allemaal ter sprake. De vraag 

naar zingeving werd bij haar steeds sterker. 

Ze  ging Eutonie studeren in Duitsland en gaf 

hierin meer dan tien jaar les. Eutonie is een 

werkwijze waarbij lichaam en geest steeds 

beter samenvloeien met als doel innerlijke 

harmonie te verwezenlijken. Er wordt met 

lichaamsoefeningen gewerkt op basis van 

adem, ritme, klank en beweging. Je kunt 

het zien als de voorloper van Mindfulness.

In 1983 gingen Trees en Paul uit elkaar. Ze 

zegt: ‘Ook van de vervelende dingen heb 

ik geleerd. De groeiprocessen gaan altijd 

door.’ In 1998, toen de kinderen zelfstandig 

waren, kwam ze terug naar Nederland. Er 

was een verlangen naar thuiskomen. Ze 

wilde in eerste instantie naar Amsterdam, 

maar vond de stad te druk. Daarom ging ze 

op zoek naar een huis in Nijmegen en kwam 

zo uiteindelijk in Arnhem terecht. Ze vond 

in Lombok een huisje dat net was gereno-

veerd. Ze moest  wel weer wennen aan de 

directheid van de Nederlanders. Als ik vraag 

of ze ook iets geleerd heeft in de wijk, geeft 

ze als antwoord ’Het respecteren van de 

verscheidenheid van mensen.’   

Trees heeft in de loop van de tijd geleerd om 

liefdevoller te zijn naar het leven en naar 

zichzelf. ‘Het is belangrijk tevreden te zijn 

met wie je bent en je ervan bewust te zijn 

dat je een onderdeel van een groter geheel 

bent.’ Ze realiseert zich dat ze langzaam 

maar zeker in een soort eindfase van haar 

leven komt. Lijntjes beginnen ‘op te lossen’. 

Vrienden vallen weg, door de dood of door 

dementie. Ze is al langer bezig met hoe je 

kunt omgaan met ouder worden. Zo was 

ze actief in het project ‘Grijs op eigen wijs’, 

waarbij vrouwen van boven de 65 elkaar 

helpen. Ze volgde er een opleiding voor en  

hielp jarenlang vrouwen eigenwaarde en 

zelfvertrouwen te krijgen. 

Ondertussen, alweer jaren verder, is 

Trees nog steeds actief. Ze volgt lessen in 

framedrum, doet aan tai chi, danst en zorgt 

voor voldoende reuring in haar leven. Tot 

slot zegt ze ‘Niet alleen ouderen zijn wijs. 

Kinderen ook. Ik pleit voor een uitwisseling 

van beide. Sta open voor elkaar en zorg voor 

elkaar.’ 

AH

Trees Scholten

Grijs op eigen wijs

Zullen we samen een oogje 
in het zeil houden wat de oudere 
wijkbewoners betreft?

Soms kunnen we van hen leren. 
Soms moeten we ze helpen.  

Als je het wijkteam wil inschakelen: 
088 226 0000
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Aankondiging! 

 Jazeker, het komt er weer aan. 
 Het groot, niet te vermijden 
 Arnhem-West Wijkfeest. 
 Dit jaar op zondag 16 september. 
 De werkgroep Wijkfeest Arnhem-West heeft de handen weer ineen 

geslagen en de koppen bij elkaar gestoken. Zij is druk bezig met de 

voorbereiding van het feest en bruist van de ideeën.

Het wijkfeest kan niet zonder veel creatieve kramen. De 

verhuur van kramen is gestart op 1 juni in de winkel van VONK TOTAAL, 

Oranjestraat 74. Wees er op tijd bij als je zeker wil zijn van een kraam. 

Want verhuurd is verhuurd.

De Mega muziek op de twee open podia 

komt zoals altijd uit de wijk en is altijd verrassend en van ongekende 

kwaliteit. Wil je ook op optreden? Meld je dan aan bij Bas Zuidwijk 

baszuidwijk@me.com of Rudo Slager rudoslager@yahoo.com.

De Ludieke Loterij is inmiddels een vast onderdeel van het 

feest. Dit jaar belooft de loterij nog ludieker en nog grootser te worden. 

Maar daarover later meer.

In en om ’t Huukske is het groot feest voor de (kleine) 
kinderen. Kinderatelier XieXie, een springkussen, en workshops 

zijn vaste onderdelen. Maar we hebben veel ideeën om bij ’t Huukske 

dit jaar ook een open-kinderpodium te maken. Arjanne, 

van ’t Huukske, is wel nog op zoek naar iemand die het leuk vindt om 

dit mee te organiseren. Heb je affiniteit met kinderactiviteiten, ben je 

creatief, ben je een organisatietalent, maar vooral: ben je enthousiast, 

meld je dan aan via info@thuukskearnhem.nl en help Arjanne met het 

organiseren van een groot, niet te vermijden kinderfeest in en om ’t 

Huukske.

De werkgroep: Andries Palmboom, Hans Vonk, Jolanda Konings, 

 Anita van Hoof, Lisette van der Weijde, Arjanne Boekhout, Bas Zuidwijk 

en Rudo Slager

Wijkfeest Arnhem-West 
Zondag 16 september 2018
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Jachthoornlaan 1A, 

(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!
Dé Praktijk voor oefentherapie

• Houdingverbetering: scoliose, 

  kyfose of lordose

•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten

• Bekken- en zwangerschapsklachten

• Chronische klachten 

• Activering van ouderen

 

een
goed
glasWij verzorgen

uw complete
wijnproefavond 
of wijncursus

Wijnkoperij rob peters

advertenties

GESPT
IN ARNHEM WEST  

DOOR PETER VAN DER GRAAF 

Ook iets gespot in de wijk? 
Stuur het naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

Het was de warmste mei-maand sinds 100 jaar. 
Maar in Arnhem West lag de verkoeling gewoon 
op straat voor het oprapen...
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Komende zomer verhuist de basisschool ASV van de Brugstraat 
naar de Diependalseweg. Dit om het unitonderwijs dat sinds 
twee jaar gegeven wordt de ruimte te geven. De ASV gaat naar 
de tweede locatie van de Heijenoordschool (H2O) op de 
Diependalseweg 2, een schoolpand dat volledig op de begane 
grond is gehuisvest en met een grote natuurlijke buitenruimte 
aan de rand van het bos en de woonwijk Heijenoord. Het team 
van de ASV is enthousiast over deze locatie. 

De Gemeente Arnhem heeft eind vorig jaar 

het Integraal Huisvestingsplan Basisonder-

wijs 2017-2026 afgerond. Hiermee zorgt de 

gemeente ervoor dat de schoolgebouwen 

ook in de toekomst blijven passen bij de 

veranderende aantallen leerlingen in het 

basisonderwijs. Voor de basisscholen in 

Arnhem-West staat voor 2024 realisatie van 

(gezamenlijke) nieuwbouw en/of renova-

tie gepland.  

Nu al moet de gemeente de startende 

Parcivalschool Arnhem Noord school ruimte 

geven in een bestaand schoolgebouw. In-

woning bij de basisschool ASV was praktisch 

niet haalbaar, dit hebben de ouders en de 

directeur aan de gemeente duidelijk ge-

maakt. De stichting de Basis-Fluvius heeft in 

overleg met de ASV en de Heijenoordschool 

besloten tot een versnelde verhuizing naar 

H2O. Zo kan de ASV haar unitonderwijs 

optimaal blijven ontwikkelen en zich een 

positie verwerven op de nieuwe plek, een 

basisschool die een passend nieuw pand 

verdient in de wijk. Bij de start van de 

nieuwbouwplannen worden de vierkante 

meters van het onderwijs opnieuw ver-

deeld tussen de ASV, de Heijenoordschool 

en de Parcivalschool Arnhem-Noord. 

Samenwerken 
Agnes Spikker: “Als directeur wil je zoveel 

mogelijk ruimte voor je kinderen. En als 

je meer gewend bent dan is dat super-

fijn. Wij zitten al jaren wat te ruim in ons 

jasje. Daarom zijn er lokalen gedeeltelijk 

verhuurd om de begroting rond te krijgen. 

In teveel ruimte gaat geld zitten dat je ook 

aan onderwijs zou willen besteden. Er is 

gekeken naar mogelijkheden voor beide 

scholen: wat is nodig voor de Heijenoord-

school en wat voor de ASV zodat je twee 

goede scholen houdt zonder dat je elkaar 

in de weg zit. Eerst moet je zelf wennen 

aan het idee en wil je het eigenlijk zelfs 

tegenhouden, maar nu moeten we ervoor 

zorgen dat het voor ons zo goed mogelijk is. 

Dat lukt beter als je samenwerkt.“ 

Uitgangspunt van beide scholen is dat, 

vanwege de verschillende onderwijsvor-

men, samenvoeging absoluut niet aan de 

orde is. De opzet van unitonderwijs met 

leerpleinen is wezenlijk anders van de opzet 

van stamgroepen zoals dat binnen Jenaplan 

scholen gebeurt.  

Herman van Meerem: ”Zo is er bijvoorbeeld 

bij de Basisschool ASV door een wat hogere 

ouderbijdrage onder andere een native 

English speaking docent Engels én een mu-

ziekleraar. Beide scholen blijven financieel 

onafhankelijk.” 

Zowel Agnes Spikker als Herman van Mee-

rem geven aan dat op administratief vlak 

door de verhuizing meer synergie kan wor-

den bereikt. Ook kan expertise op bepaalde 

gebieden worden gedeeld. Op de vraag of 

bijvoorbeeld het sinterklaasfeest samen 

gevierd gaat worden zijn Agnes en Herman 

het eens: dit is niet de het uitgangspunt van 

de verhuizing. Iedere school blijft zijn eigen 

vieringen inplannen en uitvoeren zoals dat 

bij de afzonderlijke scholen past.

Op 23 april was er een  informatieavond 

op de Heijenoordschool. De Medezeg-

genschapsraad van de Heijenoordschool 

won daar advies in bij en beantwoordde 

vragen van de ouders over de voorgestelde 

plannen en de inmiddels al genomen 

besluiten. Met behulp van plattegronden 

werd een plan gepresenteerd waarin beide 

scholen goede huisvesting hebben, de 

voorkeursindeling van de teams van beide 

scholen.   

Locatie H1O 
De Heijenoordschool heeft met de huidige 

leerlingaantallen 13 lokalen nodig; er is ook 

rekening gehouden met de instroomgroep. 

Alle 10 lokalen op H1O zijn nodig voor 10 

De basisschool ASV 
gaat verhuizen naar 
de dependance van de 
Heijenoord School

Herman van Meerem  en 

Agnes Spikker

Juffrouw Jessica met de moeder van 

één van de kinderen van de ASV
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stamgroepen, maar ook de lokalen waarin 

nu peutercentrum De Karbonkel Noord 

zit.  Op dit moment wordt onderzocht of 

het peutercentrum kan verhuizen naar 

een noodgebouw op het terrein van de 

Heijenoordschool. Een andere optie is dat 

het peutercentrum aansluit bij de nieuwe 

Parcival School in het voormalige gebouw 

van de ASV aan de Brugstraat. Dit lijkt een 

logische stap omdat beide werken vanuit 

de antroposofische visie. 

 

Locatie H2O 
De basisschool ASV gaat in zijn geheel 

naar H2O omdat het belangrijk is voor het 

unitonderwijs dat er verschillende ruimtes 

zijn waar kinderen op hun eigen niveau en 

in hun eigen tempo les te krijgen. Daarom 

is ervoor gekozen om de ASV vooraan in het 

gebouw te plaatsen. De Heijenoordschool 

heeft 3 stamgroepen nodig in H2O; een 

onder-, midden- en bovenbouwgroep. Voor 

de BSO (Buitenschoolse Opvang) van SKAR 

is dan geen ruimte meer op H2O. 

BSO 
De Heijenoordschool werkt op dit mo-

ment samen met de BSO van de SKAR, 

de ASV met de BSO van Partou. Voor de 

Basisschool ASV verandert er niet veel op 

het gebied van BSO. Partou heeft twee 

locaties vlakbij de Heijenoordschool en 

de kinderen en leiding gaan mee naar de 

nieuwe locaties. Voor de kinderen van de 

Heijenoordschool wordt gezocht naar een 

nieuwe locatie van BSO locatie Het Heksen-

bos. De voorkeur van de school en de SKAR 

gaat uit naar een integraal kind-centrum 

in de nieuwbouw van 2024. Een school 

waarin alle voorzieningen samenwerken 

en worden aangeboden. Tot die tijd moeten 

de verschillende partijen er samen uit zien 

te komen. 

 

Verkeer 
Zowel ouders van de ASV als van de Heijen-

oordschool hebben vragen met betrekking 

tot het brengen en halen van de kinderen. 

Sommige ouders van de ASV moeten 

nu verder rijden en zullen waarschijnlijk 

vaker met de auto komen. Ouders van de 

Heijenoordschool maken zich zorgen over 

de verkeersveiligheid rondom het halen en 

brengen van de school.

Agnes Spikker geeft aan dat dit op een aan-

tal manieren gekanaliseerd gaat worden, 

met name in de vorm van versprongen aan-

vangstijden. Ook wordt in overleg met de 

gemeente naar oplossingen gezocht. Er ligt 

volgens haar een grote verantwoordelijk-

heid bij de ouders. Ze moeten zich terdege 

afvragen of ze hun kinderen echt met de 

auto moeten brengen en of het noodzake-

lijk is om vlak voor de ingang van school te 

parkeren. 

 

Nieuwbouw 
Ouders van de Heijenoordschool vragen 

zich af waarom de school nu niet gewoon 

kan worden aangepast op plekken waar 

dat nodig is. Kan er niet ergens een stukje 

worden aangebouwd bijvoorbeeld? Zes jaar 

wachten op de nieuwbouw is nog best een 

tijd. Ze geven ook aan dat de luchtkwaliteit 

op de school nu niet optimaal is. 

De Gemeente Arnhem (aanwezig tijdens 

ouderavond 23 april) geeft aan dat aanpas-

singen voor zes jaar alleen maar in tijdelijke 

vorm kunnen plaatsvinden, anders is het 

kapitaalvernietiging. Wel kan de gemeente 

heel hoogwaardige tijdelijke huisvesting 

neerzetten. Uitgangspunt is om het onder-

wijs in de bestaande gebouwen laten zitten. 

Er was ook een scenario om met de hele 

Heijenoordschool naar H10 te verhuizen 

met tijdelijke huisvesting, maar het team 

van de school kiest daar niet voor en vindt 

dit scenario veel aantrekkelijker. 

De Heijenoordschool staat in de top tien 

van scholen in Arnhem die in aanmerking 

komen voor nieuwbouw. Er zijn echter ook 

scholen die er nog slechter aan toe zijn. Die 

krijgen voorrang.  

 

Op 24 mei konden ouders en kinderen van 

de Basisschool ASV al een kijkje nemen in 

hun ‘nieuwe’ schoolgebouw. De kinderen 

zijn heel enthousiast. “Alleen jammer dat 

ons klimrek niet mee kan verhuizen!”

EDWIN BU ISMAN – N IENKE JONGSMA
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Komend 
schooljaar
gaat de 
Vrijeschool
open in 
centrum Arnhem
In het schooljaar 2018-2019 start de 

Parcivalschool met een dependance in de 

Brugstraat 6 in het centrum van Arnhem. 

Het gebouw ligt op zo’n 500 meter van park 

Sonsbeek. Ook park Zypendaal is dichtbij. 

Dit biedt veel mogelijkheden voor buiten-

activiteiten.

Er wordt gestart met twee combinatie groepen 

1/2 (kleuterklassen) en een  combinatiegroep 

3/4. Ook wordt op deze locatie kinderopvang 

(vanaf 2 jaar) en  naschoolse opvang (BSO) 

gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over het vrijeschoolon-

derwijs en de Parcivalschool (Noord), kom dan 

naar de informatieochtend. 

Kijk voor data en tijden op de website 

www.parcivalschool.nl. 

Wilt u uw kind inschrijven, download dan het 

inschrijfformulier op de website.

Mocht u meer willen lezen over 

het vrijeschoolonderwijs, 

neem dan een kijkje op 

www.kiezenvoordevrijeschool.nl, 

met duidelijke informatie en filmpjes.



Nieuwe vormen van wijkdemocratie

De werkgroep Nieuwe Wijkdemocratie wil onderzoeken hoe 
er meer bewoners bij het wijkgebeuren kunnen worden 
betrokken en kunnen meediscussiëren en -beslissen. Goede 
informatievoorziening is dan een voorwaarde. Belangrijke 
vragen zijn (1) wat de beste vormen van communicatie zijn 
en (2) of digitale media een belangrijke rol kunnen spelen. 

ARNHEM-WEST

Nieuwe Website Arnhem-West in wording

Stem van de wijkbewoners
Els van Outvorst van het Wijkteam Leef-

omgeving vroeg de werkgroep hoe de 

wijkbewoners hun stem zouden kunnen 

laten horen ten aanzien van deze plannen. 

Erik Opdam bracht het voorstel terug tot de 

volgende keuzes: 

1.  Ik ben voor asfalt / Ik wil de klinkers 

houden

2.  Ik ben voor fietsstroken aan beide kan-

ten / Ik wil alleen een fietsstrook in de 

richting van de brug (tegen de rijrichting 

van de auto’s in)

3.  Ik ben voor verkeersdrempels in het 

asfalt / Ik ben tegen verkeersdrempels 

in het asfalt

4.  Ik ben voor een of twee fietsstroken 

over de hele lengte / Ik wil een of twee 

fietsstroken, alleen tussen brug en bocht 

zoals nu

Op 7 mei zette Erik de keuzemogelijkheden 

op Nextdoor en op 14 mei werd het onder-

zoek afgesloten. De Nextdoor-actie werd 

ondersteund met info-posters in diverse 

winkels. Naast de keuzen kwamen er ook 

nog veel tips en opmerkingen binnen. Liefst 

150 mensen brachten hun stem uit. Dat is 

bijna eentiende van gebruikers van Next-

door in Heijenoord en omliggende wijken. 

Het plan van de Gemeente kreeg ruime 

steun. 77% is voor asfalt. 93% is voor 

fietsstroken aan beide kanten. 66% is voor 

twee verkeersdrempels in het asfalt. 90% 

is voor fietsstroken over de hele lengte. De 

Gemeente heeft laten weten dat het plan 

heroverwogen zou worden als er meer 

weerstand was geweest vanuit de wijk. 

Een goede test
De werkgroep vindt deze eerste digi-

tale proef een goede vingeroefening en 

hoopgevend. Er hebben in ieder geval meer 

mensen gereageerd en meegedacht dan bij 

de vroegere opzet van het Wijkplatform. Er 

was natuurlijk nog geen sprake van echte 

discussie, maar van reageren. De werk-

groep gaat verder met onderzoeken hoe het 

informeren, discussiëren en beslissen rond 

het wijkgebeuren zo optimaal mogelijk kan 

worden aangepakt. Belangrijk is dat de site 

www.arnhemwest.nl er binnenkort weer is 

en dat gekeken wordt hoe juist dat interac-

tieve element via de vernieuwde wijksite 

gerealiseerd kan worden. We sluiten niet 

uit dat we de komende tijd nog meer 

meningen gaan peilen rond bijvoorbeeld 

de Koepel, wijkeconomie en/of duurzaam 

verkeer. U hoort van ons!

ER IK OPDAM, JOOST WITLOX , PETER 

VAN DER GRA AF EN ALEX HANSSEN

Er deed zich een mooie gelegenheid voor 

om een proef doen met het peilen van me-

ningen onder wijkbewoners met gebruik 

van Nextdoor. De Gemeente Arnhem wil 

namelijk de Noordelijke Parallelweg tussen 

spoorbrug en Tormentilstraat aanpassen. 

Met name het deel met klinkers, tussen 

spoorbrug en bocht, is verzakt en de stenen 

liggen los. De Gemeente stelt  voor om hier 

ook asfalt te leggen, net als in het andere 

deel en het oude asfalt te vernieuwen. Ver-

der wil men aan twee kanten fietsstroken 

maken. Nu is dat alleen in het deel vanaf 

de bocht naar de spoorbrug. Asfalt geeft 

minder geluid en is prettiger voor fietsers. 

Twee drempels moeten de snelheid van 

auto’s laag houden.   

Kijk ook op Facebook 
arnhemwest en nextdoor 

Misschien heeft u het al gemerkt, maar de 
website van Arnhem West was niet meer 
online. De oude website is jarenlang beheerd 
door Edwin Buisman, die we bij deze 
daarvoor ook hartelijk voor willen bedanken.

Intussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe 

website waarmee we de wijkbewoners nog beter kun-

nen voorzien van informatie. De wijkredactie is op dit 

moment bezig met het verzamelen en vullen van de 

website en de webbouwer legt de laatste hand aan het 

technische gedeelte.

Via andere informatieve kanalen, zoals Facebook Arn-

hemwest en Nextdoor, proberen wij u tot die tijd op de 

hoogte te houden.

DE REDAC T I E

Jarenlang heeft Edwin 

Buisman zorg gedragen voor 

de website van Arnhem-West
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Het Oosterveld 
nog geen groene oase

Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de Siza heeft een reactie ge-

stuurd  aan de kerngroep. Hieronder een 

verkorte weergave:

Inrichtingsplan Veenenbosch 
en Bosch
Dit plan, dat is uitgewerkt door Veenen-

bosch en Bosch landschapsarchitecten , is 

nog steeds uitgangspunt voor Siza………De 

financiële haalbaarheid van het programma 

‘boomgaard, tuinen, sport en theater’ in het 

veld is de afgelopen periode ook onderwerp 

van gesprek geweest tussen tuinvereniging, 

kerngroep en Siza. Bewoners en medewer-

kers van Het Dorp hebben aangegeven dat 

het voorgenomen programma voor tuinen 

en boomgaard letterlijk te veraf ligt om een 

onderdeel te zijn van het activiteitenpro-

gramma en de leefomgeving……. 

Gebiedsontwikkeling Het dorp
Op dit moment  zijn we bezig met de laatste 

voorbereidingen voor de aanbesteding van 

de ontwikkeling van het gebied. Het kader, 

de uitgangspunten en daarmee ook de prin-

cipes van het inrichtingsplan van Veenenbos 

en Bosch, leggen we binnenkort voor aan 

diverse partijen die met ons samen het ter-

rein gaan ontwikkelen…….

Eenmaal een samenwerkingspartij gevon-

den starten wij ook het participatietraject op. 

Daarin zullen alle bewoners en omwonen-

den betrokken worden.………

Beheer en onderhoud
Op dit moment plegen we minimaal onder-

houd op het veld. Dit heeft te maken met 

de bouwwerkzaamheden voor het eerste 

nieuwe gebouw en de tijdelijke herinrichting 

van het veld.

…..We gaan zo snel mogelijk noodzakelijk 

onderhoud uitvoeren zodat u weer volop 

gebruik  kunt maken van het veld

Het Oosterveld, gelegen tussen Het Dorp, de Am-

sterdamseweg en de weg langs Klim en Dal lijkt 

steeds meer op een bouw- en dumpterrein. In de 

voormalige dierenweide ligt een grote berg zand, 

bouwmaterialen zwerven rond, de paden worden 

langzamerhand onbegaanbaar, vuilnisbakken 

zijn kapot getrapt en de oude dierenverblijven zijn 

slachtoffer geworden van vandalen.  

Eigenaar van dit veld, Siza heeft eind 2015 samen met 

dorpsbewoners, buurtbewoners en onder leiding van 

architectenbureau Veenenbosch en Bosch een mooi 

inrichtingsplan bedacht met ruimte voor ontmoe-

tingen en verschillende programma’s (activiteiten). 

Het plan bestaat uit een groen casco waarin picknick-

plekken, een moestuin, een fruitboomgaard, een 

sportveldje en een amfitheater zijn ingetekend en een 

aangepaste padenstructuur voor rolstoelgebruikers. 

Vanuit de buurt is een kerngroep opgericht die diverse 

gesprekken met Siza heeft gevoerd over invulling van 

dit inrichtingsplan. Na ruim twee jaar is er nog geen 

enkel begin van zichtbaar. De Kerngroep Oosterveld en 

de 25 vrijwilligers die zich hebben opgegeven bij Siza 

om hier iets moois van te maken staan vooralsnog met 

lege handen. 

De Kerngroep betreurt deze gang van zaken, ziet het 

terrein steeds verder afglijden en heeft dit kenbaar 

gemaakt aan Siza.

Voor Siza is het inrichtingsplan nog steeds uitgangs-

punt (zie kader met de reactie van dhr. Hoogma, voor-

zitter Raad van Bestuur Siza). De Kerngroep Oosterveld 

ziet echter een aantal onzekere factoren. Zo is Siza in 

gesprek met nieuwe partners over de gebiedsontwik-

keling van het Nieuwe Dorp. Wat de samenwerking 

van deze partijen gaat betekenen voor het Ooster-

veld is onduidelijk. Verder is er plotseling een plan 

voor ondergronds opslag van energie (Ecovat) in het 

Oosterveld en daarvoor zal het veld tot 35 meter diep 

worden uitgegraven en op zijn kop worden gezet. 

De eerste helft van juni zal Siza wederom een bijeen-

komst organiseren voor omwonenden om de buurt 

verder te informeren. Raadpleeg daarvoor de website 

van Siza: https://www.siza.nl/Zo-pakken-we-het-

aan, of stuur een mail naar hetdorpvernieuwt@siza.

nl. De Kerngroep wil iedereen oproepen om hier bij 

aanwezig te zijn.

Het vergezicht van een groene oase met een open 

weide met daarin volop ruimte voor ontmoetingen in 

een moestuin, een fruitboomgaard, een amfitheater 

en sportgelegenheden lijkt nog ver weg. We hopen 

altijd nog dat er op termijn een mooie plek komt voor 

de (nieuwe) bewoners van Het Dorp en de mensen uit 

de omliggende buurten.

De Kerngroep Oosterveld 
(Piet Marcelis, Ton van Gestel, Roelli Verbeek, 

Ramon Kleinhesselink, Henk Boesveld)

Contact: piet.marcelis@planet.nl

reactie van Siza...

Het Oosterveld

In het Oosterveld steeds meer 

vandalisme

Het Oosterveld glijdt af naar 

een afval dumpplek
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GESPT
IN ARNHEM WEST 

DOOR LAURENS SMIT 

Ook iets gespot in de wijk?

stuur het naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

In Arnhem West staat de Gemeente gewoon bij 

het straatvuil...

Wordt Ecovat® 
energievoorziening 
van het nieuwe Dorp?

In september 2017 werd de buurt geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in de plan-

nen voor Vernieuwing Het Dorp. Er werd een plan gepresenteerd voor een innovatieve manier 

van energieopslag. Die moet Het Dorp gaan voorzien van warm water en verwarming. Kort 

gezegd komt het erop neer dat ze een gigantisch betonnen vat in de grond gaan bouwen, dat 

wordt volgegoten met water en aangesloten op het hoogspanningsnet. Als de windenergie-

parken of zonnepanelen te veel stroom leveren aan het elektriciteitsnet wordt die stroom 

afgeleid naar het vat. Net als bij een dompelaar in een beker water wordt de energie omgezet 

in warmte en afgegeven aan het water.

 

Netbeheerder TenneT heeft belang bij dit 

product, omdat het energienet overbelast 

raakt en veel energie uit wind en zon dan 

niet meer wordt afgenomen. Windmolens 

worden dan stilgezet. DE CO2-uitstoot bij 

het verwarmen van water met gas is veel 

hoger dan met dit systeem. Zegt Ecovat. In 

Uden ligt een experimenteel vat van twaalf 

meter doorsnee. 

Het vat moet natuurlijk zo dicht mogelijk 

bij de gebouwen liggen om warmteverlies 

in de leidingen te beperken. Zegt Siza. Zegt 

Ecovat. 

Dat vat wil Siza wel laten plaatsen op hun 

terrein. De beste plek daarvoor is volgens 

hen bovenaan de Hertshoornstraat, in het 

Oosterveld. Daar komt een betonnen put 

in de grond van 30 meter doorsnede en 35 

meter diep. 22.000 ton grond moet eruit. 

Een jaar lang graven en beton storten. Het 

volume is gelijk aan de bovenste 10 verdie-

pingen van de blauwe toren bij het station. 

Het project moet worden uitgevoerd via het 

bouwterrein van het zorghotel. Die bouw is 

stilgelegd. Volgens Siza wegens constructie-

berekeningen die opnieuw moeten worden 

gedaan. Volgens mij omdat dan de bouw 

van het Zorghotel tegelijk klaar is met het 

Ecovat. 

Het project roept allerlei vragen op. Is de 

levenscyclus ook CO2-neutraal? Wat komt 

er nog terecht van de belofte van Siza het 

Oosterveld aan de buurt te geven? Volkstui-

nen terug te brengen die moesten worden 

geofferd voor de bouw van het zorghotel? 

Er werd over gesproken tijdens de eerste 

Raadsbijeenkomst na de verkiezingen. Ik 

wilde inspreken, maar dat kon niet omdat 

het een hamerstuk was. Door mijn protest 

werd dat veranderd. 2 Mei kon ik bij een 

commissievergadering inspreken, mede 

namens enkele andere bewoners die het 

maar gek vinden dat dit gebeurt in een 

gebiedje waarop een bestemming rust die 

dit helemaal niet toelaat (uit het coalitieak-

koord van het nieuwe gemeentebestuur: 

We bouwen ook niet in groen met de 

bestemming groen-landschap en park; 

tenzij het oppervlak van die bestemming 

toeneemt (bijvoorbeeld door herschikken 

van bebouwing)

Tal van zaken heb ik aangegeven, maar 

het belangrijkste is dat er heel goed een 

andere, minder kwetsbare locatie kan 

worden gevonden in Het Dorp, dat sowieso 

geheel gesloopt wordt. Daar is niet serieus 

naar gekeken. De locatie die Siza nu heeft 

gekozen is goedgekeurd door de commissie 

van de Gemeenteraad. De partijen hebben 

unaniem voor gestemd. Als de Raad ermee 

akkoord gaat is het nog mogelijk bezwaar in 

te dienen. Dan moet er wel wat te melden 

zijn. Bijvoorbeeld dat het volgens experts 

echt beter op een andere plek kan, of dat de 

Levens Cyclus Analyse van het vat nega-

tief uitvalt. Dat moet eigenlijk al vóór de 

besluitvorming duidelijk zijn. Voorlopig ziet 

het er naar uit dat de coalitie de buurt een 

jaar lang gaat opzadelen met een bouwput. 

En een vat met 22 miljoen liter heet water. 

Een vat dat de meanderende waterstromen 

in de lager gelegen gebieden wel eens 

drastisch van richting kan doen veranderen.

Wordt vervolgd

MARC FRENCKEN
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Toen ik bij het bestuur van moestuin-

vereniging De Duivenboon kwam, wist 

ik dat onze tuintjes bij het Dorp plaats 

moesten maken voor de nieuwbouw-

plannen van Siza. Vol daadkracht en 

energie werkten we als bestuur aan de 

toekomst en een nieuwe locatie voor 

onze tuinvereniging. Nu, na jaren van 

onderhandelingen met Siza, deelname 

aan ontwerpateliers en het ontwikke-

lingsplan van het Oosterveld, is duide-

lijk dat hier voor De Duivenboon geen 

toekomst is.  

Als voorbereiding op onze laatste Algemene 

Leden Vergadering zet ik meer dan dertig 

jaar Duivenboon op een rijtje. Verwon-

derd blader ik door de archiefmappen. De 

originele plattegrond uit 1985 van bureau 

De Enk, offertes voor de aanleg van de tuin, 

de inschrijving bij de KvK, de ledenlijst die 

begon met 8 tuinders en in de loop van de 

jaren groeide naar 35. Verslagen van alle 

vergaderingen, het eerste bestuur met 

de heer Zonneveld als voorzitter. Een hele 

geschiedenis! In de oprichtingsdocumenten 

lees ik dat de Dullert-Stichting en stichting 

Vrienden van het Dorp samen het enorme 

bedrag van ƒ 55.000 schonken aan de 

tuinvereniging in oprichting. Met dat geld 

werd een uniek complex gebouwd met 

moestuinperceeltjes, borders op verschil-

lende hoogten, brede betegelde paden, 

verhoogde plantenschalen en werktafels in 

de kassen voor mensen met een rolstoel. Op 

14 augustus 1985 werd de aangepaste tuin 

en het duivenhok feestelijk geopend door 

Mies Bouwman. In de jaren daarna is de tuin 

door de grote belangstelling voor het tuinie-

ren door mensen met of zonder handicap 

nog verschillende keren uitgebreid.  

Ik denk dat met mij veel mensen uit de 

wijk en Dorp-bewoners fijne herinnerin-

gen hebben aan de bloeiende tuinen, de 

kinderboerderij en de hertenweide. Samen 

tuinieren, elkaar ontmoeten, een praatje 

maken of om gewoon even te genieten van 

de zon en de bloemenpracht van papavers, 

cosmea, dahlia’s en Oost-Indische kers. 

Goed beschouwd was De Duivenboon haar 

tijd ver vooruit met deze gemêleerde, 

groene en duurzame plek in de wijk. 

Toch hielden we op 19 april jl. onze laatste 

vergadering en daarmee eindigde het 

tijdperk van De Duivenboon. Een fijne avond 

vol weemoed, mooie herinneringen, sterke 

verhalen over de  beste oogst, de mooiste 

bloemen en een verdwaald walnoten-

boompje. Dank je wel Oosterveld, ik hoop 

dat je een mooie bestemming krijgt!

CUNA DE VRIES

Airborne herdenking plein aan de Nassaustraat

Afscheid van een bloeiende plek

Ook dit jaar wordt tijdens het Airborne 

weekend op vrijdag 21 september 

een herdenking georganiseerd bij het 

monument aan het plein aan de Nas-

saustraat. 

Deze sobere en intieme herdenking, in 

2016 op nieuw leven ingeblazen door 

buurtgenoot Dick van Barneveld, wordt in 

samenwerking met het Montesori college 

en de West-Arnhemsche Muziek Vereni-

ging door het Comité Airborne herdenking 

Arnhem West georganiseerd. Doelstelling 

van deze herdenking is met name om 

vanuit de wijk een bescheiden alternatief 

te bieden voor mensen waarvoor de grote 

herdenking bij de brug als te overweldi-

gend wordt beschouwd. 

Voor dit jaar is de organisatie nog op zoek 

naar een wijkbewoner die namens de 

wijk een bloemstuk  wil leggen bij het 

monument. 

Voor meer informatie kunt u een 

mail sturen aan het Comité Airborne 

herdenking Arnhem west via email: 

airbornelombok@gmail.com

De Duivenboon
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De favoriete 
plek van: 
Leah en Janna
Janna(2) en Leah(6) wonen in de Callunastraat. Dat is vlak bij de 

speeltuin en daar zijn ze dan ook vaak te vinden. Toch is dit hun 

favoriete plek: de wipwap bij Hoeve Klein Mariëndaal. 

Of is het de favoriete plek van papa en mama? Als zij hier gaan 

spelen, dan drinken die namelijk een cappuccino op het terras. 

Hoe dan ook, de meisjes vermaken zich altijd prima: even bij de 

kippen kijken, op de tractor rijden, ‘Ah, daar komt de cappuccino al’, 

 klimmen Janna en Leah nog even op de wipwap.

KINDERPAGINA VAN ARNHEM-WEST

Waar in de wijk?
Weet jij waar dit is?
Stuur het juiste antwoord naar: 

redactie@arnhemwest.nl

Onder de juiste inzendingen 

verloten we een uniek ‘Langs 

Rijn en Rails’ T-shirt.

 Oproep!
Heb je een mooie tekening die je graag wil laten 

zien? Heb je een favoriete plek in Arnhem-West 

die je wil delen? Heb je iets leuks of spannends 

meegemaakt? Ken je nog een goede mop of heb 

je een leuk verhaal? Wil je graag samen met je 

vader, je oma of je juf in de volgende editie van 

Langs Rijn en Rails? 

Laat het ons weten: redactie@arnhemwest.nl

Kleur-
plaat
De TenneT-toren is het 

hoogste gebouw van Arn-

hem. Samen met de mast 

is de toren wel 149! meter 

hoog. In december hangen 

er altijd gezellige lampjes 

in. Maar ‘s zomers is de 

toren beetje saai. Kleur jij 

hem wat vrolijker?
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Hoe leuk het ook 
vroeger was 
in ’t Huukske

In de vorige wijkkrant heb ik het gehad over het ontstaan van 

’t Huukske. Maar nu wil ik wat voorbeelden geven van wat het 

Huukske zoal betekende voor de Lombokker en van de leuke 

activiteiten die hun oorsprong hadden in ‘t Huukske! Enkele 

bijzondere activiteiten:

Wie herinnert zich nog de gigantisch grote wigwams in de speeltuin, 

die deze omtoverden tot een waar indianenreservaat?

Het jaarlijkse reisje naar Au in Oostenrijk waar in een groot chalet 

het verblijf van zo’n 40 lombokkers werd veraangenaamd door kok 

Bert Suvaal en later door Theo Wayer, die via zijn werkgever (Ge-

meentelijk Vervoer bedrijf) altijd een bus regelde die ook volgepropt 

werd met vlees, piepers en wat zoal nog meer de hongerige magen 

moest stillen. Hierbij werd wel eens uit het oog verloren dat er soms 

ook regeltjes aan dit soort export verbonden waren wat aan de 

grens weer hilariteit opleverde!

Te denken valt ook aan de regelmatige kampeersessies voor de 

jeugd, georganiseerd door Riek en Gerard Draayer met ondersteu-

ning van hun kinderen en Astrid Gagliardie 

Mevrouw Franssen die met haar familie bij het 100-jarig bestaan 

van Lombok een gigantisch Indisch buffet serveerde voor 300 

Lombokkers. Tevens  regelde Riek Draayer zes olifanten, krokodil-

len en grote slangen die in een grote optocht door Lombok werden 

vervoerd ! Dit allemaal in het kader van 100 jaar Lombok 

En ja, ook Lombok had een Pietje Bell, die aan de jaarlijkse Ronde 

van Lombok een extra dimensie gaf door bij het kinderziekenhuis 

wat bedden te regelen om vervolgens een bedden-race te starten!

Ook vermeldenswaard:  ik dacht rond 1980 werden in het pand 

v/h Janssen enkele vrouwenavonden georganiseerd door de V.O.S. 

(vrouwen oriënteren zich op de samenleving) die door menige 

vrouw werden bezocht en die een duidelijk spoor hebben achterge-

laten op Lombok!

Ook niet te vergeten: de elitaire avond, waarop in ‘t Huukske een 

echte Heerenclub gevestigd was, met een heuse portier (Cor de 

Goey) aan de deur: zonder stropdas geen toegang. Eenmaal binnen 

werd onder het genot van een dikke sigaar en een glas whisky het 

wel en wee binnen Lombok besproken. 

‘t Huukske als een kleine kinderboerderij met een diversiteit aan 

dieren zoals kippen, hamsters, marmotten, konijnen, geiten, 

hangbuikzwijn, slangen en natuurlijk onze Benny! Benny was het 

paradepaardje (pony) van ‘t Huukske (kinderen). Bij elke activiteit 

werd Benny van stal gehaald en trots en sterk als hij was trok hij de 

bolderkar door het wijk, volgeladen met kinderen die hem goed 

verzorgden tot aan zijn pensioen, bij stal Mansour heeft hij nog heel 

lang kunnen genieten van zijn oude dag!

In een notendop was dit een schets van hoe belangrijk ‘t Huukske 

vroeger was voor de Lombokker, wat het ook zeker lang zal kunnen 

blijven!

GERT IE ULR ICH

UITNODIGING
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nieuws uit                    Kijk ook op www.thuukskearnhem.nl

‘t Huukske als 
ontmoetingsplek 
Sinds het begin van het nieuwe seizoen is Jeanne Janssen 

uit Heijenoord coördinator van Kookclub PrinsHeerlijk. 

Jeanne kent ‘t Huukske al lang, ze heeft er Chi Kung 

gedaan, doet sinds het begin mee aan de Buurtkwis en 

volgt er nu met veel plezier Biodanza. Jeanne voelt zich 

mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 

buurthuis: ze is trots op haar vrijwilligerswerk op deze 

mooie ontmoetingplek. Van klant bij de bar is ze nu 

betrokken barmedewerkster en nu dus ook coördinator 

van de kookclub. 

KOOKCLUB PRINSHEERLIJK
Iets over de kookclub nieuwe stijl: PrinsHeerlijk is een 

kookclub met veel nieuwe leden en met een actieve 

ledenlijst. Sinds de doorstart begin dit jaar is de ledenlijst 

opgeschoond en is er een club ontstaan die meer 

betrokken is bij het hele proces van een kookmiddag- en 

avond. In plaats van één keer per twee weken samen te 

komen is er nu een maandelijkse kookavond, meestal de 

laatste zaterdag van de maand. Dit jaar vindt er een 

workshop vegetarisch koken plaats en er is een leuke 

jaarlijkse excursie. Op elke PrinsHeerlijk avond is er een 

kok die de maaltijd coördineert en het menu samenstelt. 

De coördinator doet boodschappen, soms samen met 

andere leden en bereidt eventueel thuis iets voor. Zij 

bepaalt het aantal gasten dat er kan komen eten. Er 

kunnen allerlei thema’s voor een kookavond zijn: een 

land, een kleur, noem maar op.... er is een keer een 

literaire avond geweest. 

En nu weer naar Jeanne: zij is via een omweg in Arnhem 

terecht gekomen, ze komt oorspronkelijk uit Limburg en 

is voor een opleiding uit Utrecht verhuisd. Ze woont nu al 

weer zo’n 20 jaar op Heijenoord en heeft een zoon van 24 

jaar. Jeanne is parttime ergotherapeut, ze werkt bij Pro 

Persona in Wolfheze en op de Braamberg en volgt 

cursussen om zich professioneel verder te bekwamen. 

Paramedische disciplines zijn mooi maar zwaar. Als 

tegenhanger van dit zware werk doet ze 

vrijwilligerswerk als ontspanning en om het geheel iets 

luchtiger te maken. ‘Je hoeft niet gepensioneerd te zijn 

om vrijwilligerswerk te doen’, aldus Jeanne. 

De volgende data van Prins Heerlijk zijn: 30 juni, 29 

september, 27 oktober en 24 november.

Wil je ook bij deze kookclub PrinsHeerlijk, neem dan 

contact op via huukske.aw@gmail.com, dan word je 

doorverwezen naar de juiste persoon. 

Groendag 2018

De Groendag was weer een gezellige bijeenkomst, de 

Groengroep heeft veel mensen blij kunnen maken met 

plantjes voor hun boomtuinspiegels of geveltuintjes. Een 

tip van de Groengroep: Geef in deze periode de planten 

regelmatig water, ze zijn nog niet zo goed geworteld en 

kunnen makkelijk verdrogen.

Buurtkwis 2018
Op 9 maart vond de 23ste editie van de Buurtkwis plaats 

in ’t Huukske. De Buurtkwis is een interactieve quizvorm 

en bestaat uit vijf rondes. De bewoners van de wijken 

Lombok en Heijenoord vormen vijftien teams van zes 

personen die een straat vertegenwoordigen. Ze krijgen 

zeven vragen per ronde. Na iedere ronde wisselen de 

teams de antwoorden uit om ze te (laten) checken op 

goed en fout. Tussendoor is er gelegenheid om wat te 

Oproep
‘t Huukske heeft een mooie, vernieuwde website en is 

op zoek naar mensen die hieraan bijdragen willen 

leveren: denk hierbij aan leuke foto’s uit de wijk, kleine 

artikelen. 

Bezoek onze website op: www.thuukskearnhem.nl 

Ons nieuwe mailadres: huukske.aw@gmail.com

drinken en bij te praten tijdens rookpauzes. Deze keer 

werd Mauritsstraat de slimste straat. 

Hoe is het ontstaan: bedacht door Joost en Doreen

Joost en Doreen deden in 2006 mee aan de Pubkwis in 

‘moordgat’ in Arnhem-centrum. Ze vonden het concept 

erg leuk, maar de opzet van die kwis erg saai. Ze kwamen 

op het idee om het op een andere, leukere manier in de 

wijk te gaan organiseren.

HET ‘NIEUWE CONCEPT’

Zo benaderden ze mensen die voor een presentatie 

konden zorgen waarbij de vragen voor iedereen duidelijk 

leesbaar zijn. Wijkbewoners moesten de kwisvragen 

bedenken, de teams moesten per straat gevormd zijn. 

Met deze formule hadden ze een ‘nieuw concept’ 

ontwikkeld. In 2007 begonnen ze met het maken van 

reclame middels een site http://buurtkwis.blogspot.nl/. 

Er was veel animo voor.

Joost en Doreen zorgen voor verbinding in de wijk door 

de mensen iets leuks te laten doen. ‘Een quiz op tv is 

passief. Je neemt zelf geen deel aan. Deze quiz is 

interactief waardoor je veel van elkaar leert. Je zit 

overigens in een team, met je buurtgenoten of vrienden, 

het is veilig en mensen zijn gedreven’ vult Joost aan.

‘De Buurtkwis wordt altijd goed bezocht, is altijd 

uitverkocht’ zegt Arno Sunter die vanuit ‘t Huukske een 

handje kwam helpen. Het ‘nieuwe concept’ van Joost en 

Doreen is zo goed bevallen, dat er in zes andere wijken in 

Arnhem ook een Buurtkwis gestart is. 

TEK ST EN FOTO: CEMILE YALC IN

 Jeanne Janssen
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Een cursus, workshop, bijeenkomst of feest organiseren? Coachen?

Dat kan allemaal in de mooie ruimtes van ‘t Huukske. 

Van buurtgericht tot commercieel. Met het sociale huurbeleid is het 

voor iedereen betaalbaar! Voor groepen tot maximaal 75 personen  

per  gelegenheid biedt ‘t Huukske verhuurmogelijkheden. 

We kunnen ruimtes op maat aan u verhuren. Daarnaast kunt u ook 

gebruik  maken van alle faciliteiten die ‘t Huukske te bieden heeft.

e-mail: huukske.aw@gmail.com • website: www.thuukskearnhem.nl 

Stichting ‘t Huukske Arnhem-West 

Mauritsstraat 22 • 6812 BS Arnhem • 026- 3510542

Karbonkel Noord - Heijenoordschool

www.dekarbonkel.nl 

Peuteropvang  
tot 18.00 uur  
in Arnhem-Noord
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FRED MENSINK

Machinale timmerwerkplaats

ramen • deuren • kozijnen

Peutercentrum Calluna 
Callunastraat 54 
Arnhem

Voor meer informatie 
zie ook onze website

www.spa-arnhem.nl 
Of loop gerust even binnen!

Spelend Wijzer 
Voorbereiding 
op het basis-
onderwijs T 026 445 69 46

calluna@spa-arnhem.nl

 ‘t Huukske, 

 



Osteopathie voor baby’s, kinderen en volwassenen
Maurits de Groot  DO-MRO

Koen Vossen DO-MRO
Niek Looijschelder DO-MRO

Integrale Massage
Carin Nijland

Coaching/Amanae/Emotioneel lichaamswerk
Cas Gebbink

Haptotherapie
Jiska de Jonge

Orthomoleculaire Therapie en Diëtetiek
Nancy Schepers

Relatietherapie/fam. opstellingen/coaching
Annemarie Oerlemans

Adem en Ontspanningstherapie
Resi Witteveen

Maaike Oosterheert

Klingelbeekseweg 90 • 6812 DJ Arnhem • 026 8443498

www.praktijkdeklingelbeek.nl • Info@praktijkdeklingelbeek.nl

Defibrilator 

aanwezig

VONK  TOTAAL

Open:
ma, di, do, vr 8.00 - 18.00 uur
zat 8.00 - 16.00 uur 
woe gesloten

Oranjestraat 74, 026 445 00 57
www.vonktotaal.nl  info@vonktotaal.nl

tabak • snoep • tijdschriften • drogisterij • geneesmiddelen 
• bloemen en planten • wenskaarten • OV-oplaadpunt • 

annonieme OV-kaart • boeken • fotokopiëren en printen 
scherpe prijzen • banners • scannen • faxen • 

kantoorartikelen • inbinden • snijden • plastificeren 
• krasloten • gsm-kaarten • bedrukken van t-shirts 

muismatjes slippers bekers etc • potgrond • stomerij • 
schoenmakerij • UPS Access Point • KIALA-punt • 

foto-direct-klaar • afhaalpunt BENU apotheek Musis 
• tapijtreiniger huren • usb-sticks • sd-cards • 

inkt-cartridges HP Canon Epson Brother + imitatie 
• kado-artikelen • kerstbomen • ballonnen en slingers • 

speelgoed • staatsloten • gekleurd papier 
• fournituren • dmc-garen • batterijen • lotto 

en nog veel meer...

heeft ‘t allemaal!

Amsterdamseweg 121 • 6814 GC Arnhem • 026-4439000
Open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur
w w w . a u t o s n e l s e r v i c e - a r n h e m . n l

AchterdePraxisAmsterdamseweg!


