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advertentie

Colofon

Redactie 

Anne Luchies, Alex Hanssen, 

Edwin Buisman, Ton Biesta, 

José Juten, Peter van der Graaf, 

Nienke Jongsma, Cemile Yalcin

eindredactie Hadewych Martens

opmaak Peter van der Graaf, Emma Bijl

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 vernieuwde Website 

en facebook-pagina van Arnhem-West. 

Daarvandaan is de wijkkrant is ook 

digitaal te bekijken.

 

Aanlevering kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn en Rails 

graag inleveren vóór 6 maart 2019. 

Bezorging rond 2 april 2019.

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken in te korten of niet te 

plaatsen.

Liefdewerk...

O
nder het douchen zie ik dat het 

blauw in mijn grote teennagels er 

na vier maanden eindelijk begint 

uit te groeien en bedenk dat 

veiligheidsvoorschriften soms een 

averechts effect hebben. Om mee te 

‘mogen’ met de ophaal van het oud papier om 

de kas van de  muziekvereniging te spekken 

heb ik in augustus bij Zalando een paar 

werkschoenen met stalen neus besteld die je voeten beschermen bij calamiteiten. 

Ze zitten als gegoten en vol enthousiasme loop ik de eerste woensdagavond door 

Lombok terwijl mijn medeloper me de fijne kneepjes bijbrengt van het in de klem 

hangen van de blauwe bakken. 

Doe je het niet goed dan weigert de wagen om de bak op te tillen of zij valt eruit waarna 

je vijf minuten lang de inhoud van de straat kunt grabbelen, terwijl je de hete adem van 

de achterop rijdende automobilisten in je nek voelt. Het overkomt me de eerste avond 

één keer. 

Alsof het een feestelijke optocht betreft lopen we achter en naast de grote wagen die 

zich met veel kunst- en vliegwerk, soms pas nadat wij spiegels van geparkeerde auto’s 

hebben dichtgeklapt, door de kleine straatjes wurmt. Her en der komen, door het 

zwaailicht gealarmeerde, vergeetachtige buurtgenoten met hobbelende containers 

achter zich aangetrokken, uit zij- en achterpaadjes. Sommige mensen blijven bij de 

wagen staan alsof ze met eigen ogen willen zien dat die belastende boekhouding of 

correspondentie vernietigd wordt. 

Ik geniet van de wind in mijn haren terwijl we achter op de treeplank staan en de 

chauffeur richting het Gemeentemuseum koerst waar hij zal draaien. De stad ligt aan 

mijn voeten met duizend lichtjes weerspiegeld in de rivier. 

Op de terugweg omhoog lopend in de Oranjestraat merk ik voor het eerst dat mijn 

voeten protesteren na twee uur gesjouw. Gelukkig mogen we vanaf het bruggetje mee 

voorin rijden naar verzamelpunt de Praxis; alsof je in een tank zit!

Bij het ‘omschoenen’ in onze oefenruimte in de Rozenstraat komt de aap uit de mouw, 

oftewel: de blauwe tenen uit de sok. Ik weet nu waar het woord jubelteen vandaan 

komt.

Wijze les: werkschoenen moet je een maat groter kopen dan je normaal hebt, net als 

wandel - en hardloopschoenen trouwens.  

 

Jet

Team Leefomgeving
(Ook Aanvraag bijdrage uit het wijkbudget)
•  Els van Outvorst, 026-377 3440 
 els.van.outvorst@arnhem.nl

(Sociaal) Wijkteam ArnhemNoordWest
• Zie wijkkalender

Gebiedsagent
•  Remco Boshuizen, 0900 8844
 remco.boshuizen@politie.nl
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ACTIE in Arnhem-West

Concert 
aan
huis

Wil Groen heeft een geweldig idee, waar we graag aandacht 
aan besteden in de rubriek Actie in Arnhem-West. 
Hij wil proberen een organisatie van de grond krijgen om 
optredens te verzorgen bij mensen thuis of in 
verpleeghuizen en woonzorgcentra, voor iedereen die niet 
meer in staat is om buitenshuis van live muziek te genieten.

Gezocht;
organisatietalent
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Bijvoorbeeld mensen die aan bed 

gekluisterd zijn, niet te veel prikkels 

aankunnen of dementerend zijn. Zijn 

schoonmoeder heeft dementie en hij ziet 

hoe zij opleeft als hij liedjes van vroeger 

zingt.

 

Het is geen nieuw idee, er zijn voorbeel-

den van vergelijkbare initiatieven. Zo is er 

een cello-duo dat onder de naam ‘Muziek 

aan bed’ optreedt en samen op één cello 

speelt. Stichting ‘De Tijdmachine’ ver-

zorgt optredens voor bejaarden, met een 

breed repertoire van ‘Daar bij die molen’ 

tot ‘Brandend Zand’ van Anneke Grönloh. 

Maar al is het idee niet nieuw, het is niet 

minder waardevol. Hoe meer van dit 

soort initiatieven er zijn en hoe dichterbij, 

hoe beter. 

Wil werd in zijn idee gesterkt toen hij hoor-

de dat wijkbewoners Vanja van der Klooster 

en Rik Kamerik tot ieders plezier hadden 

opgetreden bij Philadelphia, de woonvorm 

voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking in de Veluwestraat. Vanja en Rik 

vormen niet alleen in het dagelijkse leven 

een paar, maar ook op het podium. Onder 

de naam  Ranas Ragas (harp, gitaar en 

zang) spelen ze folk- en singer/songwriter-

muziek. Afhankelijk van waar ze optreden 

zetten ze een breed repertoire in; zo ook bij 

Philadelphia, waar hun spontane inbreng 

enthousiast werd ontvangen. Dat brengt Wil 

op het repertoire dat geschikt is. ‘Je moet 

denken aan rustige muziek, van ballads tot 

licht klassiek, maar ook muziek uit de jaren 

vijftig en zestig.’  

Wil grijpt de mogelijkheid om aandacht 

te besteden aan zijn plan via de wijk-

krant graag aan. Hij heeft een aantal 

vragen. Wie biedt zich aan als artiest op 

niet-commerciële basis (hoewel over 

onkostenvergoeding altijd te praten 

valt)? Wie weet iemand of meer perso-

nen die veel plezier zouden beleven aan 

een optreden aan huis? Wie wil helpen 

met organiseren, zodat vraag en aanbod 

goed op elkaar worden afgestemd? Dat 

laatste is natuurlijk erg belangrijk, om-

dat het vaak om kwetsbaar publiek zal 

gaan. Wie heeft er een geschikte naam 

voor het project?

Wil zingt zelf graag. We zagen hem al 

optreden bij koorprojecten bij De Plaats 

en KUNSTMETMEKAAR. We gaan ervan uit 

dat hij met zijn optredens bij zijn nieuwe 

organisatie heel veel mensen een geweldig 

plezier zal doen, en ook dat hij niet de enige 

artiest zal blijven. We gunnen Wil en het 

toekomstige publiek een flinke en gevari-

eerde artiestenstal. Dus laat van je horen!

Mailadres Wil: wilgroen49@gmail.com

AH

Gezocht: 
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Op vrijdagmiddag 4 Januari is het in ’t Huukske een drukte van belang: de afscheidsreceptie 
voor Huisarts Rien Klomp die na 24 jaar afscheid neemt van zijn praktijk aan de 
Jachthoornlaan. Er is een wachtrij waarbij de wachttijd voor sommige mensen oploopt tot 
meer dan een uur, voor veel van zijn patiënten een vertrouwd beeld omdat zijn spreekuren 
ook altijd uitliepen…!

Wijkteam Arnhem Noord-West

Rien is totaal overdonderd door de aan-

dacht en persoonlijke attenties die hij van 

alle mensen uit de wijk krijgt. Hij vindt het 

ontroerend om te zien dat zóveel mensen 

hem zó waarderen, terwijl hij gewoon zijn 

werk heeft gedaan. Dit tekent de man die 

in 1994 als huisarts zijn praktijk in onze 

buurt is begonnen.

Nuchter, praktisch en recht-door-zee, zo 

staat Rien Klomp bekend in de wijk. Op de 

vraag wat hem gedreven heeft om al die 

jaren als huisarts te werken in onze wijk 

is zijn antwoord: “Als huisarts ben je een 

eerste aanspreekpunt op medisch gebied. 

Je werkt met mensen van alle leeftijden en 

krijgt te maken met heel wisselende pro-

blematiek. De geregelde contacten door 

de jaren heen zorgden voor een bijzon-

dere band. Het werd een ‘dorpspraktijk’ 

waaraan ik verknocht ben geraakt, met 

name vanwege de mensen en de hechte 

gemeenschap.  Huisarts is een beroep 

waar je 7 dagen per week 24 uur per dag 

mee bezig bent. Dankzij de steun van het 

thuisfront heb ik het vak met veel plezier 

uitgeoefend.”

In januari 2010 verhuisde hij met de 

praktijk van de Oranjestraat naar de 

Jachthoorn, het voormalige pand van de 

medische dienst van het Dorp, om daar 

samen met andere huisartsen praktijk te 

voeren. De laatste jaren had hij daarnaast 

diverse andere werkzaamheden: als 

onderzoeker aan de universiteit in Nij-

megen, het opstellen van richtlijnen voor 

huisartsen bij het Nederlands Huisartsen 

Genootschap en als medisch adviseur. Het 

hebben van meer banen was echter niet 

ideaal. Na lang wikken en wegen heeft 

hij uiteindelijk besloten om een nieuwe 

weg in te slaan. Hij is ervan overtuigd dat 

de patiënten bij zijn opvolger Janneke de 

Kuijper in goede handen zijn.  

Janneke de Kuijper was vroeger actief bij 

de Watergeuzen en heeft, net als Rien, 

een warme band met de wijk. Zij is al tien 

jaar werkzaam als huisarts en heeft samen 

met haar man, een chauffeur van de dok-

terspost, vijf kinderen. Ook zij is nuchter 

en down to earth, wat haar zeer toegan-

kelijk maakt. Zij is de afgelopen jaren vaak 

bijgesprongen en is nu blij dat ze het nu 

volledig kan overnemen, de kinderen zijn 

wat ouder zijn en haar man doet veel in 

het huishouden. Hopelijk blijft er nog wel 

wat tijd over voor haar hobby’s: hardlopen 

en tuinieren. Vooral als de tuin verwilderd 

is, en er flink gesnoeid moet worden is ze 

in haar element. 

EB

Afscheid Huisarts Rien Klomp

Heeft u vragen of problemen waar u zelf 

niet uitkomt, op het gebied van:

• Ondersteuning in de thuissituatie

• Opgroeien en opvoeden

• Meedoen in de wijk

• Zorgen om inkomen

• Psychische problemen

• Aanpassingen in huis

Bij de wijkteams in Arnhem kan iedereen 

terecht voor ondersteuning en advies.

Dichtbij, gewoon in de wijk.

Kom gewoon even langs, of om kennis te 

maken of voor antwoord op een vraag.

Wanneer en waar?

Donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 in het 

gebouw van de muziekvereniging,

Nassaustraat 4 A

Woensdag en donderdag tussen 13.00 

uur en 17.00 uur bij de huisartsenpraktijk 

aan de Jachthoornlaan 1 A op de tweede 

verdieping.

Tot ziens!
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Buurtkwis viert jubileum 
Op 1 maart 2019 wordt voor de 25ste keer de Buurtkwis Lombok-Heijenoord gehouden in Buurthuis t Huukske. De Buurtkwis bestaat al 

twaalf jaar en blijft een succes in onze wijken. Bewoners spannen zich in om originele vragenrondes te schrijven over uiteenlopende onder-

werpen. Zestien teams strijden om de titel ‘Slimste straat’. Er zijn teams die niet één kwis hebben overgeslagen!

Start bouw supermarkt Hoogvliet
Op donderdag 17 januari is de bouw van de supermarkt aan de 
Utrechtseweg symbolisch gestart door het storten van de eerste 
mortel.

Wijnproeverij 8 februari 

Sta je ook wel eens in de 
wijnhandel van Rob Peters 
en zou je rustig wat willen 
proeven, maar heb je op dat 
moment geen tijd?

Omdat er thuis gekookt, kinderen naar 

de sport gebracht of iets anders gedaan 

moet worden? Lijkt het je leuk om kennis 

te maken met het wijnland Portugal? 

Meld je dan aan voor de wijnproeverij op 

vrijdagavond 8 februari om 20 uur in de 

Calluna (Callunastr. 54). 

Wijnhandel Rob Peters in de Oranjestraat 

bestaat in 2019 30 jaar. Om dit jubileumjaar 

luister bij te zetten organiseren enkele 

buurtbewoners samen met Rob een 

proeverij. Hij zal deze avond vertellen 

over wijnland Portugal en ons kennis 

laten maken met wijnstreken zoals Douro, 

Alentejo en Bairrada. Natuurlijk vooral door 

te proeven van de wijnen en port die in deze 

gebieden wordt gemaakt. 

Vooraf aanmelden via 

pauldonk1722@gmail.com

kosten: j 17,- per persoon. 

De openingshandeling werd tussen de hagel-

buien door verricht door wethouder Hans de 

Vroome. Riny Kouwer, toekomstig manager van 

de supermarkt, heeft samen met projectontwik-

kelaar Harm Mensink acht jaar naar dit moment 

toegeleefd. De eerste Hoogvliet supermarkt 

in Arnhem krijgt een groen dak en een groene 

gevel. Het is één van de meest intensief voorbe-

reide bouwprojecten van Arnhem. Vanwege de 

bijzondere bouw, maar ook vanwege de afstem-

ming met omwonenden, de groep Wijkecono-

mie en de Klankbordgroep. Tijdens de bouw 

zullen als verkeersregelaars langdurig werklozen 

worden ingezet die naar voren zijn geschoven 

door Scalabor en Zetta. 

Wil jij ook meedoen? We hebben deze 

keer speciaal twee straatteamplaatsen 

vrijgehouden. Vraag de buren in je straat en 

schrijf je in als team (maximaal 6 mensen). 

Deelname kost € 20,- per team. Wees snel 

want vol = vol! 

Mail naar info@buurtkwis.nl

Inmiddels zijn er in Arnhem naast de 

Buurtkwis in Lombok-Heijenoord nog vijf 

buurtkwissen ontstaan, in de Burgemees-

terswijk, Klingelbeek, Alteveer-Cranevelt, 

Elden en Spijkerkwartier. Vier van deze 

kwissen werken met het format dat door 

Joost Borsboom en Doreen Hartman is 

bedacht.

Om deze mijlpaal te vieren zal er eind dit 

jaar een stadsfinale gehouden worden. Elke 

buurtkwis zal een aantal teams afvaardi-

gen. Exacte datum en locatie volgen nog. 

Is er in jouw wijk geen buurtkwis 

maar wil je wel aan de stadsfinale 

meedoen? Neem dan contact op met 

Joost Borsboom, joost@buurtkwis.nl.

De supermarkt zal na de zomer klaar zijn en 

werk bieden aan zo’n 50-70 mensen, onder 

wie Cyril van Gorkum van de Spar aan de 

Oranjestraat. Hij verheugt zich erop om aan 

de slag te gaan op zijn nieuwe werkplek. 

Naast de nieuw te bouwen supermarkt 

krijgen de markante villa en het voormalige 

gebouw waar ondernemersvereniging 

WestKracht13! huisde, een opknapbeurt. 

De villa krijgt een horeca-bestemming, het 

andere pand een gemengde functie.
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kijk op de website: www.kunstmetmekaar.nl    en      facebook: kunstmetmekaar 

Er is een theaterroute op verschillende locaties in de wijk, 

met een mix van dans, toneel, muziek, poëzie, film en culinaire kunst. 

In de week vóór 14 februari is er beeldende kunst te zien in de Oranjestraat achter ramen van 

woonhuizen en in etalages van winkels. De grote doeken die vorig jaar in de Oranjestraat hin-

gen, worden opnieuw geëxposeerd in gebouw A van Klimmendaal. 

Theaterroute
Er zijn dit jaar weer zes voorstellingen, van 14.00 tot 17.00 uur. 

De locaties zijn opnieuw gratis beschikbaar gesteld. 

Op de toegangskaartjes staat waar men moet beginnen. 

Publieksbegeleiders nemen iedereen vervolgens mee naar de volgende locaties. 

De locaties zijn:
Entree Klimmendaal Heijenoordseweg 5 (gebouw A) 

Theaterzaal Klimmendaal  Heijenoordseweg 5 (gebouw A)

KKC Het Dorp Siza  Dorpsbrink 7

Theaterzaal Heijenoordschool  Gentiaanstraat 25

Sionkerk  Callunastraat 6

Theaterzaal Rijn IJssel  Veluwestraat 120

Prijs toegangskaartjes theaterroute
Prijs: 6 t/m 12 jaar € 2,00. 

13 jaar en ouder € 4,00. 

Graag contant en gepast betalen. 

Verkooppunten toegangskaartjes theaterroute (per 1 februari)

• Vonk Totaal - Oranjestraat 74 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 8.00 uur tot 

16.00 uur.

• The Golden Hand - Brouwerijweg 89-91

 Woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 16.00 tot 22.00 uur. 

• Digidome - Dorpsbrink 2

 Maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur

• Henri Bloem - Amsterdamseweg 126

 Maandag 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.30 tot 18.00 uur, zaterdag 9.00 tot 17.00 

uur.

• Rozet (begane grond bij de balie) - Kortestraat 16

 Van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur t/m 17.00 uur

Subsidie
De gemeente Arnhem heeft subsidie gegeven middels ‘Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal 

Domein Arnhem’.  Uit het Bewonersbudget voor de wijk is een voorschot betaald.

Het JKF Kinderfonds heeft de dansvoorstelling ‘Waaghalzen’ voor haar rekening genomen. 

De Siza financiert een aantal Siza-activiteiten binnen KUNSTMETMEKAAR.

Contact en informatie
Voor meer en actuele informatie: www.kunstmetmekaar.nl en facebook 

Voor vragen en opmerkingen: info@kunstmetmekaar.nl

 Tot zondagmiddag 17 februari! 
AH

KUNSTMETMEKAAR 
zondagmiddag 

17 februari 
theaterroute!

Op zondagmiddag 17 februari vindt de derde editie 
plaats van KUNSTMETMEKAAR, het kunstproject in 
Arnhem-West waarin mensen met en zonder 
zorgachtergrond samen kunst maken. We zeggen het 
nog maar eens: Arnhem-West op z’n best!

2019

in de week 

voor 14 februari 

beeldende kunst in 

de oranjestraat
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Belangenbehartiging én gezelligheid 
al 40 jaar hoog in het vaandel 

Vorig jaar vierde de Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek haar 

40-jarig jubileum. Er zijn clubjes en activiteiten op velerlei gebied, 

die de sociale cohesie onderhouden en versterken: een schaakclub, 

twee leesclubs, een wijngaard met prima wijnen, moestuinen, de 

Geitenwei (met schaapjes), de Schutterij, een Spaanse club, de jeu 

de boules club , een bridgeclub en de werkgroep KlingelKlimaat. De 

ooit bloeiende muziekclub is helaas al enige 

tijd ter ziele, evenals de hardloopclub, de 

computerclub en de etymologieclub. Clubjes 

komen en clubjes gaan.

Er is een wijkkrant (Klingelstee), een website 

(Hoogstede.nl) en een facebookpagina. 

Van de activiteiten die in onze wijk worden 

georganiseerd, noem ik: de Nieuwjaarsborrel, 

Koningin Winter, de buurtquiz,  paaseieren 

zoeken, Koningsdag met rommelmarkt en 

stoepkrijten voor de kleintjes, wandelingen en 

de buurtbarbecue ‘Schwein am Rhein’.  Activi-

teiten die veelal plaatsvinden bij ons nieuwe 

buurthuisje, midden in de wijk.

In een buurtvereniging hebben alle leden 

stemrecht. Het door de Algemene Leden-

vergadering gekozen bestuur organiseert, 

samen met buurtgenoten, de meeste 

activiteiten maar behartigt ook de belangen 

op wijkniveau, in overleg met gemeentelijke 

diensten en andere organisaties. Wijk Actie 

Plannen en Speerpunten, zoals ook het Wijk-

platform Arnhem-West dat deed voor Lombok-

Heijenoord, werden ook door het bestuur van 

de buurtvereniging voortvarend opgepakt. 

Belangenbehartiging én gezelligheid staan al 

40 jaar hoog in het vaandel. 

In Hoogstede-Klingelbeek zijn de lijnen kort, vrijwel iedereen kent 

elkaar. Ook van de grote groep mensen, die in de nieuwbouw mid-

den in de wijk zijn neergestreken, zijn al redelijk wat huishoudens lid 

geworden van de buurtvereniging en nemen deel aan buurtactivitei-

ten. Het is een goed lopende en gezellige vereniging, met activitei-

ten voor groot en klein. Maar ook burenhulp is heel vanzelfsprekend. 

Zelf ervaren we het als bewoners als wijkde-

mocratie op zijn best. 

Er is op zich veel contact met het andere 

deel van Arnhem-West. De Utrechtseweg 

wordt vaak overgestoken en zijn er heel veel 

vormen van samenwerking en gedeelde 

interesses. Arnhem-West op zijn best. Buurt-

genoten blazen mee met de WAMV, brengen 

hun kinderen naar school in Heijenoord, doen 

boodschappen bij de Spar, Rob Peters en bij 

Vonk, dragen bij aan de wijkkrant, Lombok-

kers komen kijken bij de Schutterij, de wijn-

gaard of de archeologische opgravingen en 

de LangsRijn&Rails wordt met veel belang-

stelling gelezen. Groepen als WestKracht13! 

en de ‘Sociëteit Arnhem-West’ waren/zijn 

een gedeelde activiteit. 

We zijn buren, 
kom gerust eens langs!

WIM FARL A , VOORZ IT TER 

BUURT VEREN IG ING 

HOOGSTEDE-KL INGELBEEK

Arnhem-West bestaat uit verschillende wijken, die bestuurlijke eenheden 
vormen. Een ervan is Lombok-Heijenoord, de andere Hoogstede-Klingelbeek. 
Deze relatief kleine wijk, met een actieve buurtvereniging, blijkt echter vrij 
onbekend te zijn bij de buren. Tijd om daar eens wat aan te doen.



Nieuwe vormen van wijkdemocratie

ARNHEM-WESTPanelWest is gestart

Sociëteit Arnhem-

PanelWest is een moderne manier om mee te praten over Lombok/

Heijenoord en een aanvulling op vergaderen. Mensen die deelnemen 

krijgen regelmatig een vraag over plannen voor deze wijk. Die kunnen 

ze simpel beantwoorden met mobiel of computer. 

Met een huis-aan-huisbrief, een flyer 

voor jongeren, berichten op www.

arnhemwest.nl, facebook, video op 

Youtube en de wijkkrant van december 

is PanelWest bekend gemaakt. Tot 

nu toe hebben 240 mensen gemaild 

dat ze meedoen. Gemeente Arnhem 

heeft al die 240 wijkbewoners een 

mail teruggestuurd met een link om 

zich definitief in te schrijven. Driekwart 

heeft dat ook gedaan.

Meedoen kan nog steeds
Ben je vergeten om je te melden? 

Stuur dan alsnog een email-bericht 

aan de werkgroep. 

Heb je je aanmelding nog niet definitief gemaakt?  

Zoek dan nog even het mailtje op van Gemeente Arnhem/Werkgroep 

Wijkdemocratie en doe het alsnog. 

Geen mail van de gemeente ontvangen?  

Meld je ook dan even bij de werkgroep. 

Ken je wijkbewoners die graag mee willen doen, maar moeite hebben met 

computer of mobiel, laat het de werkgroep dan even weten. Dan kunnen we 

zoeken naar een oplossing. 

Stuur in alle drie de gevallen een mail naar: 

wijkdemocratie@arnhemwest.nl.

Binnenkort de eerste vragenronde
De Werkgroep Wijkdemocratie en Gemeente Arnhem zullen begin 2019 

een eerste vragenronde met PanelWest organiseren. Hoogst waarschijnlijk 

betreft het vragen over gebruik van het groen voor spelen en sporten in de 

wijk, bijvoorbeeld het veld bij Rosorum, het Callunaveld, de speeltuin en kooi 

in de Alexanderstraat, maar ook eventuele nieuwe mogelijkheden, zoals 

Arnhems Buiten of het nieuwe Dorp. 

WERKGROEP WI JKDEMOCRAT IE :  PETER VAN DER GRA AF, 

ALEX HANSSEN, ER IK OPDAM. WI JKDEMOCRAT IE@ARNHEMWEST.NL

Op dinsdag 15 januari vond in 
‘t Huukske de eerste 
bijeenkomst plaats van 
Sociëteit Arnhem-West. Het is 
bedoeld voor ondernemers en 
ondernemende personen uit 
Lombok, Heijenoord en 
Hoogstede-Klingelbeek. 

In feite is het een voortzetting van  WestKracht13!, 

vooral in de oorspronkelijke ‘losse’ vorm, waarbij 

de combinatie van elkaar inspireren, informeren, 

helpen, leren kennen en samenwerken zorgde 

voor drukbezochte bijeenkomsten. Het nieuwe 

van de ‘Soos’ is dat naast ondernemers nu ook 

‘ondernemende mensen’ welkom zijn, vrijwilligers 

of anderen die niet bedrijfsmatig bezig zijn met ac-

tiviteiten, maar die net zo goed informatie kunnen 

halen of brengen die nuttig is. 

8
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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 

Ja....waar is toch dat hoedje van onze 
reclamezuil in de Oranjestraat?
Hij is gespot....ergens buiten de wijk...
op de gemeentewerf. Hij is dus niet kwijt!

 Arnhem-West
Elke derde dinsdag van de maand is er van 15.30 

tot 17.30 in ’t Huukske een ruimte gereserveerd 

voor de ‘Soos’, waar men kan netwerken of aan een 

activiteit deelnemen. De eerstvolgende is op 19 

februari, daarna 19 maart, 16 april et cetera. 

info@soosawest.nl

IN IT IAT I EFNEMERS: 

V INCENT VAN BRUGGEN, ASTRID FE I J EN ,

JOS VECHT, RUUD WILLEMS

VOLGENDE
BIJEENKOMSTEN

19 feb • 19 mrt • 16 apr • 21 mei

tijd: 15:30 - 17:30 uur

Vragen & info: info@soosawest.nl  

Informatiebijeenkomst

Heijenoordschool
 
Met vier jaar gaat uw kind naar een basisschool.  
Maar naar welke…?

Welke school is het beste voor uw kind? Op deze vragen kunnen we u helpen het antwoord te 

vinden. We willen u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst en u graag informeren over 

het Jenaplanconcept van onze school. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding om de sfeer op 

onze school in het echt te proeven… 

De informatiebijeenkomst voor ouders van 2- en 3-jarige peuters is op woensdag 22 mei van 

8.45 uur tot 11.00 uur (Inloop vanaf 8.30 uur)

Wilt u er bij zijn? Dat kan op de volgende wijze: U geeft zich op bij school via 

telnr: 026-4450676 of via het mailadres sebas.hengst@debasisfluvius.nl
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Slagwerkmuziek mag zich verheugen in 
een groeiende schare fans in Nederland. 
Er is echter één slagwerkgroep die bijna 
iedereen wel kent: Slagerij van Kampen. 
De groep heeft als basis vier slagwerkers die stevige oerritmes slaan op grote 
trommels, maar wel op een uiterst geraffineerde en gevarieerde manier. 
Sinds hun ontstaan in de jaren tachtig behoor ik tot de fans. Ik was dan ook 
aangenaam verrast toen ik hoorde dat een lid van de groep, Clara de Mik, 
sinds kort in Heijenoord woont! 

Clara de Mik                  L

Het contact was snel gelegd en op het afgelopen 

wijkfeest speelde Clara al met ‘Kabaal in de kooi’ 

de sterren van de hemel, ondersteund door meer 

dan zestig slagwerkers uit de wijk. Toen ik hoorde 

dat haar partner, Lenneke van der Goot, beeldend 

kunstenaar is met een goede staat van dienst, wist 

ik dat het tijd werd om de rubriek Kunst in Arnhem-

West nieuw leven in te blazen. Met veel plezier sprak 

ik met twee bijzonder aardige maar vooral gedreven 

jonge vrouwen. 

Van Amsterdam naar Arnhem
Clara en Lenneke wonen met hun twee jonge 

dochters nu zo’n half jaar in de wijk, in een 

wat verscholen huis in een zijstraatje van de 

Veluwestraat. De verbouwing van het huis neemt 

het tweetal voor een groot deel zelf voor hun 

rekening. Ze komen van Amsterdam en behoren 

tot de groeiende groep mensen uit de Randstad die 

verhuist naar plekken in het land met meer groen en 

minder hectiek. Ze vertellen dat Amsterdam almaar 

drukker en groter wordt . Er is een jachtigheid en 

een toenemende sfeer van snelle irritatie die niet 

prettig meer is. Toch hebben ze er jarenlang met veel 

plezier gewoond en Lenneke heeft er nog steeds haar 

atelier. Ze zijn ondertussen aardig ingeburgerd in 

Arnhem en hebben al heel wat mensen leren kennen, 

onder andere via de school van hun dochters.  

De beeldend kunstenaar
Lenneke is beeldend kunstenaar. Van kinds af aan 

heeft ze graag en veel getekend. Ze besloot van haar 

passie haar beroep te maken. Liefs twee opleidingen 

rondde ze af aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht: de lerarenopleiding beeldende kunst 

en Vormgeving en Fine Arts. De eerstgenoemde 

opleiding is heel breed. Lenneke heeft uiteindelijk 

gekozen voor tekenen, maar heeft ook veel geleerd 

van andere gebieden, zoals fotografie, schilderkunst 

en ruimtelijke vormgeving. Er werd daarnaast meer 

achtergrond gegeven. 

Lenneke geeft nu ook les, maar in blokken, 

niet structureel het hele jaar door. Bovenal is ze 

uitvoerend kunstenaar. Ze werkt nog steeds veel met 

papier, ze tekent, schildert, krast en plakt en doet dat 

in allerlei formaten, van klein tot heel groot. Ze wordt 

steeds vaker gevraagd om werken in de openbare 

ruimte te maken, zoals lichtprojecties op straat. Ze 

maakt veel tijdelijke werken en grote installaties die 

weer verdwijnen. In het wat oudere werk komen 

regelmatig mensen voor die in de lucht zweven 

tijdens een sprong. Later waren er de wolven en 

kleine personages. 
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a de Mik                  Lenneke van der Goot
De laatste jaren tekent Lenneke vaak abstracte, bijna 

wiskundige vormen. Veel tekeningen lijken buiten 

het vel door te lopen. Je voelt regelmatig de sfeer van 

ruimte en verlatenheid. Lenneke exposeert regelmatig 

en heeft de Epos Press Tekeningenprijs gewonnen. Van 

haar werk heeft ze een prachtig boek samengesteld.

De slagwerker
Clara komt uit een muzikaal nest, waar iedereen 

wel een muziekinstrument bespeelde. Zij koos als 

zevenjarige voor de cello. Ze trad graag en veel op 

tijdens voorspeelavonden en speelde alle muziek uit 

haar hoofd. Ze nam deel aan een jeugdorkest en zegt 

daarover met een twinkeling in de ogen: ‘Met z’n allen 

spelen heeft iets magisch’. Rond haar veertiende was ze 

de cello zat. Drummen vond ze stoerder en bij de eerste 

drumles was het meteen raak. Amper zestien jaar oud 

speelde Clara al in een combo in het bekende theater De 

Engelenbak. ‘Een tijd van laat naar bed gaan, veel bier 

drinken, maar bovenal heel veel leren.’ 

Het conservatorium leek een logische volgende tap. Ze 

begon aan de vooropleiding voor klassiek slagwerk. 

Dat betekende in je eentje techniek oefenen op 

instrumenten als pauken en kleine marstrommel. 

Allemaal reuze ingewikkeld en razend knap als het 

lukte, maar het had geen ‘groove’. Clara stopte met de 

vooropleiding, maar heeft er veel aan te danken. Ze 

maakte er namelijk kennis met de Balinese gamelan 

en werd er voor de rest van haar leven door gegrepen. 

Bij gamelan is een belangrijke rol weggelegd voor 

slagwerk, zoals gongs, verschillende soorten xylofoons 

en trommels. 

Maar nog belangrijker was dat ze op de vooropleiding 

kennis maakte met Bente Oly, die speelde bij Slagerij 

van Kampen. Toen Bente besloot te stoppen, tipte ze 

Clara om auditie te doen. Tot haar grote vreugde werd 

ze aangenomen. Nu speelt ze al weer achttien jaar bij 

de groep en nog steeds met veel plezier. Ze krijgt nog 

steeds dezelfde kick van optreden en samen spelen met 

andere mensen. Ondertussen blijft ze zich bekwamen, 

bijvoorbeeld in het bespelen van Afrikaanse trommels 

als djembé en sabar. Over een poosje wil ze graag hier in 

de buurt les gaan geven. Dat is mooi. Arnhem-West zal 

nog meer gaan swingen!

AH

Object Field, 6 x 6 meter, 
site-specific installatie met 
zelfgemaakt krijt, Kunsthal 
KAdE, Amersfoort

Purposeful Wandering, 
30 x 30 x 2 cm, gemengde 
techniek op papier

Clara de Mik in actie bij 

Slagerij van Kampen
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Clara treedt zondagmiddag 
14 april op samen met de 
WAMV tijdens het 
familieconcert.

Slagerij van Kampen heeft haar 
nieuwste show al in Arnhem laten zien. 
Maar de groep is o.a. 9 februari te zien 
in Amersfoort, 18 mei in Nijmegen en 
28 mei in Doetinchem.  11



KINDERPAGINA VAN ARNHEM-WEST

‘Sil is the best of 
Arnhem-West’

De juiste oplossing van het zoekplaatje uit de vorige 

wijkkrant was: het speeltuintje naast de koepel. Sil was 

de eerste die de oplossing naar ons stuurde. Daarmee 

heeft hij dit unieke Arnhem-West T-shirt gewonnen. 

Kijk eens hoe goed het hem staat! 

De eerste baby 
van 2019

Waar in de wijk?
Wil je ook zo’n cool T-shirt winnen?

Kijk goed naar dit plaatje. Waar is dit………?

Weet jij het? 

Stuur het juiste antwoord naar: redactie@arnhemwest.nl. 

Arnhem-West heeft er een jongetje bij: Tim! 

Tim is geboren op 01-01-2019 en is daarom officieel 

de eerste ‘Arnhem-West baby’ van 2019. De 

kersverse ouders, Emma en Tom zijn heel erg trots 

op hun eerste zoon. Dat is logisch, want het is echt 

een schatje die Tim. Van harte gefeliciteerd nieuwe 

ouders en welkom in Arnhem-West, Tim!

12
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Kleurplaat Mede dankzij werkplaats De Helling hebben we een nieuw bankje rondom de 

grote boom bij De Calluna. Daar zullen we allemaal veel plezier van hebben in 

de zomer. Nu nog wachten tot de blaadjes weer aan de boom gaan groeien. 

Geef jij de boom alvast wat kleur?  

 13



Vrijwilliger van het Jaar 2018!
Bij de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t Huukske voor de vrijwilligers van 

Arnhem-West zette voorzitter Michael Tuguntke iedereen in het zonnetje. Speciale 

aandacht was er echter voor de winnaar van de Riek Draaijer prijs, de Vrijwilliger van 

het Jaar: Alex Hanssen. Dit vanwege zijn vele activiteiten voor de wijk, zoals bij de 

Wijkkrant, KMM en de werkgroep Wijkdemocratie. 

Gefeliciteerd Alex!

En voor de vrijwilliger van 

Arnhem-West was er 

natuurlijk een heerlijk 

stampottenbuffet!

Van het gas af maar hoe?

Royal Cinema

De komende films worden in het Huukske gedraaid: 

• 15 februari: Wonder Wheel, geregisseerd door Woody Allen. 

• 15 maart: la Chana, over een flamencodanseres

• 12 april: After the Storm, Japanse film van Kore-eda 

• 10 mei: the Bucket List, met Jack Nicholson en Morgan Freeman

De films beginnen 

om 20.15 uur, 

entree €3.-  

Van het gas af, klimaat-neutraal en energietransitie. 

Allemaal mooie woorden die we dagelijks in het 

nieuws zien. Alleen wat dat concreet voor ons als 

burger betekent en hoe je dat kunt aanpakken is 

ingewikkeld en vaak nog onduidelijk.

Als buurthuis hebben we dezelfde uitdaging en willen 

daarom een programma starten genaamd ‘Van ‘t gas af, 

maar hoe?’ We zijn hiervoor op zoek naar een kleine 

groep ‘hands on’ buurtbewoners die met elkaar 

uitzoeken wat een praktische en betaalbare manier zou 

zijn om van het gas of te komen.

De kans die we hiermee creëren is:

-  een warm buurthuis dat van t gas af is.

-  praktische ervaring opdoen in ‘t Huukske die je 

mogelijk in je eigen woning kunt toepassen.

-  een bijdrage leveren aan minder uitstoot van 

broeikasgassen.

-  leuke en interessante bijeenkomsten waarin we 

samen iets voor elkaar krijgen.

-  je netwerk uitbreiden

DOE JE MEE?

We zoeken in eerste instantie 4 à 5 personen die een 

kort en praktisch plan van aanpak kunnen maken met 

een begroting.

Heb je belangstelling, dan kun je voor 21 februari mailen 

naar mtuguntke@gmail.com 

Let op, het gaat hierbij om een buurtinitiatief en niet om 

een betaalde baan.

Michael Tuguntke

(Voorzitter ‘t Huukske)
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Karbonkel Noord - Heijenoordschool

www.dekarbonkel.nl 

Peuteropvang  
tot 18.00 uur  
in Arnhem-Noord

15

FRED MENSINK

Machinale timmerwerkplaats

ramen • deuren • kozijnen

 ‘t Huukske, 

 



Osteopathie voor baby’s, 
kinderen en volwassenen

Maurits de Groot  DO-MRO
Niek Looijschelder DO-MRO

Integrale Massage
Carin Nijland

Coaching/Amanae/
Emotioneel lichaamswerk

Cas Gebbink

EFT Relatietherapie/
fam. opstellingen/coaching

Annemarie Oerlemans

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!


