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Het Dorp
Stand van zaken 

Kijk verder op pag. 7

Buurtactie
Een praatje en een bloemetje

Kijk verder op pag. 3

LangsRijn&Rails

Kijk ook op Facebook en website van Arnhem-West Wijkkrant voor Arnhem-West
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advertentie

Colofon
Redactie 

Anne Luchies, Alex Hanssen, José Juten, 

Peter van der Graaf, Nienke Jongsma, 

Emma Bijl

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 17 juli 2019. 

Bezorging rond 11 september 2019.

De redactie behoudt zich het recht om 

ingezonden stukken in te korten of niet te 

plaatsen.

Troost

N
a de lunch geef ik toe aan mijn vermoeidheid, sluit mijn ogen en geniet 

van de warmte van de zonnestralen, het ritmische kedeng-kedeng van 

een passerende trein en de hoge uithalen van spelende kinderen op de 

achtergrond. Ik waan mij onbespied in ons achtertuintje waar sinds een 

dag het tuinmeubilair van mijn 

schoonmoeder staat die een week 

geleden overleed. 

‘Ik ben 97 dokter, het is tijd om te gaan’, had 

ze gezegd tegen de vervangende huisarts die 

vond dat ze maar een kleine vraag had voor 

een groot probleem. Haar benen hadden het 

begeven en het enige waar ze om vroeg waren 

morfinepleisters tegen de pijn. Toen de man 

doorkreeg dat ze ook niet meer wilde eten en 

drinken, volgde een zorgvuldig gesprek waarin hij 

checkte of ze wist wat ze deed en wat ze nog aan 

behandelingen wilde. ‘Tjonge, wat deed die man 

er lang over om die pleisters voor te schrijven’, 

verzuchtte ze na afloop. 

Door een zacht vreemd geluid dat ik niet kan thuisbrengen, open ik mijn ogen en schrik 

me te pletter. Op een paar meter afstand is een duif neergestreken op de rand van de 

schuur. In een reflex maai ik met mijn armen in de lucht doch het beest geeft geen 

sjoege en blijft rustig zitten. 

Waarschijnlijk door mijn gemoedstoestand dring ik niet aan en blijf verwonderd 

kijken naar wat er gebeurt. Met een kleine zweefvlucht landt de vogel voor mijn 

voeten en begint te scharrelen onder de poten van de Hartmantafel en stoelen. In de 

voorovergebogen naar de grond pikkende vogel herken ik iets van haar kleine kromme 

gestalte achter de rollator.

‘Ah fijn, dus jullie hebben het toch meegenomen’, hoor ik haar zeggen terwijl ze op 

haar gemakje alles bekijkt. Ze heeft geen haast, ik kan in alle rust binnen mijn telefoon 

pakken, een filmpje maken en nog vragen of ze haar broers al heeft ontmoet. Via de 

dakrand gaat ze er weer vandoor.

Het filmpje stuur ik toch maar niet op naar mijn nuchtere kinderen die me al vaak bespot 

hebben om mijn ‘bijgeloof’. Ik weet dat ze gelijk hebben maar mij biedt het troost. 

 

Jet

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

(Sociaal) Wijkteam ArnhemNoordWest
• Anneke Reit, 06 1067 1751
 anneke.reit@wijkteamsarnhem.nl
• Jolanda van Galen,06 1085 2774
 jolanda.van.galen@wijkteamsarnhem.nl

Gebiedsagenten
•  Remco Boshuizen, 0900 8844
 remco.boshuizen@politie.nl
•  Tom Wissink, 0900 8844
 tom.wissink@politie.nl
 instagram: @wijkagent_arnhem_west
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ACTIE in Arnhem-West

“Ik merk dat ik 

De mensen een 

groot plezier doe 

met mijn bezoek” 

3

In de nog jonge rubriek 
Actie in Arnhem West 
interviewen we 
wijkbewoners die zich 
inzetten voor een goede 
zaak en zo meehelpen de 
wereld wat mooier te 
maken. Toen ik hoorde dat 
wijkbewoner Marion 
eenzame mensen 
regelmatig een bloemtje 
brengt, toog ik meteen naar 
de Tulpstraat om wat meer 
te weten te komen over dit 
project.

Marion is sinds drie jaar vrijwilligster bij 

het project ‘Flowers uit Arnhem’ en wil 

graag vertellen waarom ze dit doet. ‘Ik kan 

iets betekenen voor eenzame mensen, 

maar op een manier die goed te overzien 

is voor mij. Ik ga er één middag in de twee 

weken op uit en maak de mensen op een 

eenvoudige manier vrolijk. Ik breng ze een 

bloemetje. Geen groot boeket hoor, maar 

gewoon een paar bloemen die mooi bij 

elkaar passen in een vaasje. Zo’n boeketje is 

een gemakkelijke aanleiding om met elkaar 

in gesprek te komen. De twee mensen 

die ik bezoek zijn beiden in de negentig 

en hebben geen groot netwerk meer. Ik 

merk dat ik ze een groot plezier doe met 

de bloemetjes en mijn bezoek.’ Marion 

wil graag de gelegenheid aangrijpen om 

bekendheid te geven aan de actie. Er zijn 

namelijk meer vrijwilligers nodig die net als 

zij eens in de twee weken bij mensen langs 

willen gaan om ze een hart onder de riem te 

steken. Ze hoopt dat ze binnenkort flink wat 

nieuwe vrijwilligers kan begroeten.

Flowers uit Arnhem is een initiatief 

van stichting NAbij samen met Flow-

bloemisten. De bloemisten zorgen voor 

gratis bloemen en NAbij organiseert het 

geheel. Deze organisatie doet veel meer 

dan deze bloemen-actie. De stichting 

is in het leven geroepen om mensen te 

ondersteunen die door een ziekte in de 

laatste levensfase zijn gekomen, maar 

die een klein of geen sociaal netwerk 

hebben. Deze ondersteuning wordt 

gegeven door gemotiveerde en betrokken 

vrijwilligers. Zo wordt er hulp geboden bij 

het begeleiden naar huis na ontslag van een 

ziekenhuisopname, het wekelijks of soms 

zelfs dagelijks bezoeken, meegaan naar de 

arts, samen koken, erop uitgaan et cetera. 

Er wordt ondersteuning aangeboden aan 

mensen in de thuis-situatie, maar ook in het 

ziekenhuis of andere instelling.

Wil je net als Marion actief worden bij 

‘Flowers uit Arnhem’, neem dan contact op 

met stichting NAbij via de mail (info@nabij.

nu) of telefonisch (085-0163333). Doen!

Ken je andere mensen die misschien met 

dit zinvolle vrijwilligerswerk aan de slag 

willen, tip ze dan. Mocht je mensen weten 

die baat zouden hebben bij een bezoek plus 

bloemetje, laat het Nabij weten.

Voor meer informatie: 

flowersuitarnhem.nl 

nabij.nu 

flowbloemisten.nl  

AH

Marion brengt eenzame mensen een bloemetje 



Het is druk op het grasveld van het oude 

KEMA-terrein, tegenwoordig Arnhems 

Buiten. (Aan het eind Alexanderstraat 

door het hek links) De baasjes en bazin-

netjes staan te kletsen met elkaar, ter-

wijl hun honden lekker aan het ravotten 

zijn. Totaal zo’n vier tot tien honden. 

Het grasveld wordt ook gebruikt door 

de werknemers op het terrein en af en 

toe scholieren. Een goede zaak dus als 

iedereen de poep van zijn eigen hond 

opruimt.  

AL

Sinds april kun je gratis met de 
Gelrepas naar het Openlucht-
museum. Ontdek de nieuwe 
speeltuin of proef de smaken 
door de eeuwen heen!

Met de GelrePas kun je met korting (en soms 

zelfs gratis) meedoen aan allerlei activiteiten 

in Arnhem en omgeving. De GelrePas kost 

niets en bedoeld voor Arnhemmers met een 

laag inkomen. Nu ook voor gezinnen die een 

inkomen hebben van maximaal 130% van de 

bijstandsnorm. Ziearnhem.nl/gelrepas.nl of bel 

0900-1809.

Op de site kunstmetmekaar.nl zijn de foto’s 

te zien die Peter van der Graaf, Rob Jakobs en 

Hans van Liefland hebben gemaakt tijdens de 

theatertour op zondagmiddag 17 februari.

Peter maakte ook een kort filmverslag van de 

zes theaterproducties. Hans filmde integraal de 

voorstelling ‘Een magische trip’. 

Ondertussen zijn we begonnen aan de voorbe-

reiding van editie vier in 2020. 

Heb je ideeën of opmerkingen over dit 

inclusieve wijkgebeuren? Laat het ons weten 

middels info@kunstmetmekaar.nl 

AH

Hondenuitlaatuurtje

Met de Gelrepas 
gratis naar het 
Openluchtmuseum

Foto’s KunstmetMekaar

4

Op 23 juni a.s. organiseren de bewoners 

van de Tulpstraat weer hun tweejaar-

lijkse Rommelmarkt. 

Onder het motto ’meuk is leuk’ bieden 

de bewoners hun tweedehands spullen 

aan. Daarnaast wordt er eten en drinken 

verkocht en kunnen bezoekers genieten 

van live muziek. Voor de kleinste bezoekers 

is er een springkussen. 

De Rommelmarkt start om 12.00 uur en 

eindigt om 16.00 uur.

Toegang is uiteraard gratis. 

fo
to

: P
e
te

r v
an

 d
e
r G

ra
af
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Verslag van 9 april: een avondvullende les over hout stoken zonder 

overlast, georganiseerd in ’t Huukske door Willem Beumer en Groen-

West. Na deze les weten wij buurtgenoten, ‘die altijd schoon stoken’, 

dat we het toch niet goed doen.

Dit waren de belangrijkste leerpunten uit de les:

1. Waterdamp vertraagt het warmteproces. Het hout moet 12 tot 15 % 

vocht bevatten. Hout moet door wind drogen en niet door de zon. Als het 

te droog is, komt er teveel gas vrij. Neem een vochtmeter.

2.  We moeten niet met te grote blokken hout stoken. De maximale hoe-

veelheid is 1½ a 2 kg = ongeveer drie blokjes en daar stook je wel een 

uur op. Gebruik van te grote blokken in de kachel bemoeilijkt het ontgas-

sen, het koelt af en het verhoogt de CO2 uitstoot.

3.  Gebruik veel kleine aanmaakhoutjes, stapel ze kruislings op elkaar, de 

zogenaamde Zwitserse methode.

4.  Stel het bijvullen 

zoveel mogelijk 

uit, dus houd het 

deurtje dicht.

5.  Aanvoer van zuur-

stof is een must, 

de zogenaamde 

beluchting. Is er wel een raampje open?

6.  Laat de kachel vanzelf uitgaan.

Binnen afzienbare tijd wordt wellicht van iedere burger het schoon-stoken-

brevet gevraagd. De ‘Eco-Design-norm’ is in 2022 verplicht. Leer dus goed 

stoken, het is in het belang van ons allemaal dat we zo min mogelijk onver-

antwoorde CO2 uitstoten.

Beter is nog: naar de stook-voorlichtingsles te komen van dit 

najaar. Wijbrand Pauw van Skantiek heeft echt iets te melden…..

J J
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De vijfde bijeenkomst van Sociëteit Arnhem 

West was zoals altijd ontspannen en interes-

sant. Dit keer was de locatie niet in ’t Huukske 

maar op Arnhems Buiten, het voormalige 

Kema-terrein. 

Tijdens een korte wandeling over het terrein licht 

Vincent van Bruggen details toe over de geschie-

denis en de functie van de prachtige gebouwen. 

De soosgangers die hier voor het eerst komen, 

zijn totaal verrast: zoveel monumenten en 

zoveel unieke industriële historie samengebald 

op zo’n klein stukje Arnhem. En dat allemaal min 

of meer om de hoek. 

In gebouw B46 brengen we een bezoek aan 

twee van de bijna zeventig (!) ondernemers en 

kunstenaars die daar een werkplek huren via het 

SLAK. 

Dijkeren
Uitvinder Peter Paul van der Ven toont trots het 

prototype van De Dijker: een voertuig waarvoor 

hij een speciaal lineair aangedreven trapsysteem 

heeft ontwikkeld. Daarom heeft Van der Ven het 

liever niet over ‘fietsen’ maar over ‘dijkeren’. 

De Dijker is door zijn techniek stabieler, veiliger 

en gebruiksvriendelijker dan de aloude ligfiets. 

Onlangs won Van der Ven met De Dijker de derde 

prijs op een Uitvindersbeurs in Duitsland. Nu op 

zoek naar sponsors om De Dijker in productie te 

nemen.

Een kijkje in het lichaam
Hoeveel veren zitten er in de uitgespreide vleu-

gel van een buizerd? Wetenschappelijk illustrator 

Eric Crins weet het en hij kan het ook laten zien. 

Crins heeft een passie voor anatomische en we-

tenschappelijke illustraties. Zichtbaar maken wat 

moeilijk of bijna niet kunt zien in het menselijk 

lichaam of elders in de natuur. 

Panorama

De bijeenkomst eindigt op het panorama-dak 

van B46, met riant uitzicht naar Arnhem Zuid. 

Onder het genot van een drankje en een nootje 

wordt er bijgepraat en uitgewisseld. 

Volgende bijeenkomst is op 11 juni in ’t 

Huukske. Iedere ondernemer/aanpakker 

uit Arnhem West is welkom. Ook jij!

info: info@soosawest.nl

Binnenkijken in Arnhems Buiten Met Sociëteit Arnhem West

Denk je dat je goed stookt? mooi niet!

VOLGENDE
BIJEENKOMST

11 juni
tijd: 15:30 - 17:30 uurVragen & info: info@soosawest.nl  
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Nieuwe vormen van wijkdemocratie

ARNHEM-WEST

Er wordt gewerkt aan een eerste ronde 

vragen die binnenkort aan de deelnemers 

van PanelWest zal worden voorgelegd. 

Ze gaan over twee zaken: 1) de rollen en be-

voegdheden van PanelWest en 2) het al dan 

niet komen tot een nieuw Wijkplatform. Dat 

nieuwe betekent: willen bewoners in het 

Wijkplatform plaatsnemen en welke be-

voegdheden heeft dat Wijkplatform dan. In 

ieder geval kunnen we stellen dat door het 

grote aantal deelnemers aan PanelWest de 

inspraak van de buurtbewoners groter zal 

zijn dan ooit. Dat kan het functioneren van 

een eventueel nieuw Wijkplatform alleen 

maar ten goede komen. 

Buurtavond in september
Het Wijkplatform en PanelWest zullen vast 

en zeker ter sprake komen op de Buurt-

avond die in de tweede helft van september 

zal plaatsvinden. Andere onderwerpen die 

we voor ogen hebben zijn het bespreken 

van prioriteiten vanuit het Team Leefom-

geving, wijkwerkgroepen als GroenWest 

en Wijkeconomie, het wijkbudget en de 

wijkcommunicatie. Ook zal er besproken 

worden wat er intussen is gebeurd met de 

actiepunten die tijdens het vorige wijk-

feest zijn geïnventariseerd. In de volgende 

wijkkrant, op de wijksite, op Facebook, op 

Nextdoor en tijdens het wijkfeest zal uit-

gebreid worden ingegaan op de komende 

buurtavond. 

Werkgroep Wijkdemocratie, 

wijkdemocratie@arnhemwest.nl

PanelWest en 
Buurtavond

Eind vorig jaar heeft de werkgroep Wijkdemocratie samen 
met Gemeente Arnhem een panel opgericht waarmee 
bewoners van Lombok en Heijenoord online kunnen 
reageren op vragen over ontwikkelingen in de wijk. Dit 
digitale panel heet PanelWest.  
Meer dan 250 bewoners hebben zich inmiddels opgegeven. 
Nieuwe deelnemers zijn uiteraard nog steeds van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden op wijkdemocratie@
arnhemwest.nl
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Nog geen lid van Panel West?
Nieuwe deelnemers voor het digitale panel zijn uiteraard 
nog steeds van harte welkom en kunnen zich aanmelden 
op wijkdemocratie@arnhemwest.nl



UPDATE

Stand van
zaken Het Dorp
“Een stukje schrijven daarover. Het kan kort en 
krachtig, maar de emotie maakt het verhaal lang 
en slecht verteerbaar. Inmiddels zijn veel 
bewoners elders ondergebracht. Een groot deel 
van Het Dorp staat leeg, klaar om gesloopt te worden. 
Zonweringen zijn van de gevels van de flat aan het 
Oosterveld gehaald. Er was haast bij, zeiden de werkers die 
er op koningsdag bezig waren, want de flat moest plat. 

De nieuwbouw vordert gestaag. Nu kun 

je daar niet veel meer van zien want het 

belangrijke werk binnen, het aanleggen 

van de bijzondere voorzieningen voor de 

toekomstige bewoners, wordt aan het oog 

onttrokken. Er is een nieuwe fase ingeleid. 

Die waarbij een tunneltje wordt gebouwd 

naast de nieuwbouw.

Dat is interessant, want ook de bouwvoorbe-

reidingen voor het Ecovat zijn in volle gang 

en er ligt een vergunning voor het storten 

van een puinbed op het Oosterveld. Het is 

niet duidelijk hoe het gaat reilen en zeilen 

en dat is ook meteen de belangrijkste bron 

van ergernis: het gebrek aan communicatie. 

Een grappig detail is dat twee dagen nadat 

op Hart van Heijenoord een publicatie kwam 

te staan over de gebrekkige info over de 

ontwikkeling rond de flat aan de oostkant, er 

opeens een nieuwsbrief lag. Daarin kondigde 

Siza Dorp Groep de bouw van een tunnel aan, 

naast de aankondiging voor de reorganisatie 

van het terrein.

Maar: als op de betreffende plek een tunnel 

komt wordt de route voor de bouw van het 

Ecovat naar de Amsterdamseweg afgeslo-

ten. Dan moet er een nieuwe route komen, 

over het fietspad vanaf het oude tunneltje 

onder de Amsterdamseweg, maar precies 

weten we het niet. Ook voor de noodzakelijke 

regelhal van 10 bij 12 meter, op de plaats 

van de schuurtjes en het geitenstalletje, zal 

materiaal aangevoerd moeten worden. De 

vrees is natuurlijk dat er bouwverkeer over de 

Hertshoornstraat gaat komen. 

Dat gebeurde al met alle verhuizingen: veel 

vrachtwagens door de straat. Het is goed 

gegaan, maar de dieplader met de dragline 

voor het maken van proefsleuven in het veld, 

kon de draai onderaan de straat toch alleen 

maar maken met een lege bak. Siza werd er 

op gewezen dat de bereikbaarheid van het 

Oosterveld veel beter is vanaf de Amster-

damseweg over het bouwterrein van het 

‘zorghotel’.

Het bovenstaande wordt, terwijl ik het zit te 

schrijven, achterhaald door het nieuws dat 

firma Ecovat de bouwtoegang voor de aan-

leg van het Ecovat in het Oosterveld aan de 

zuidkant neerlegt. Met als gevolg enorme 

druk op de wijk. Dat moet veranderen in 

ontsluiting naar de Noordzijde, richting Al-

gehele Bouwput Het Dorp de komende 5 tot 

10 jaar! Want dat is nu wel het perspectief. 

Idioot plan
Deze aanpak door Siza Dorp en Ecovat roept 

ongeloof en woede op. Keer op keer gaan 

dingen niet zoals afgesproken bij eerdere 

bewonersbijeenkomsten.

Toen ik onlangs stond te kijken bij het ma-

ken van proefsleuven liet een medewerker 

van Siza DorpGroep zich ontvallen dat geëist 

werd dat er nader onderzoek werd gedaan 

naar de historische waarde van de grond, 

voor men de diepte in zou gaan “terwijl het 

toch ons eigen terrein is”. Die opmerking  

karakteriseert de houding van deze instel-

ling.

De aanpak schijnt voort te vloeien uit de 

overtuiging dat alle middelen gerechtvaar-

digd zijn om een transitie in onze energie-

consumptie te realiseren. Niemand lijkt 

nog na te denken over essentiële vragen 

met betrekking tot het plaatsen van allerlei 

bouwwerken voor de energieopwekking. 

Ook toen eerder al de vraag werd gesteld 

naar de kosten van de levenscyclus van een 

ecovat was er in de politiek niemand die die 

handschoen serieus wenste op te pakken. 

Maar dit artikel zou gaan over Het Dorp en 

de ontwikkeling ervan.

Half mei is een handhaver van de ODRA 

(Omgevingsdienst Regio Arnhem) op het 

bouwterrein van het ‘zorghotel’ gaan praten 

over de vervuiling van de omgeving met 

polystyreenkorrels, die overal te vinden 

is, door onjuiste opslag en verwerking van 

resten van isolatieplaten. Tricons uitvoerder 

beloofde dat het wordt opgeruimd. Dat 

gebeurt dus gewoon niet. We zijn een paar 

weken verder, en alles ligt er nog.

Met de voorgenomen herinrichting besloot 

Siza ook het bruggetje over de slenk van 

de Tra af te sluiten. Na een onderzoek naar 

de stabiliteit van de brug is hij afgekeurd 

voor zware belasting. Maar hij staat al weer 

maandenlang gevaarlijk instabiel te zijn 

terwijl wandelaars eronderdoor lopen. 

Conclusie zonder verder inzicht in rappor-

tage: Siza Dorp richt de zaken op een hun 

welgevallige manier in. En goedgelovige 

wijkbewoners krijgen de overlast.”

De buurt roert zich al. Ook iets 

ondernemen tegen dit gekluns? 

Neem gerust contact op met 

mij, via 0651605803 of mail 

me maxandso@gmail.com

INGEZONDEN DOOR MARC FRENCKEN
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Als ik langs ga voor informatie, wordt er driftig gewerkt door drie 

mannen en vijf vrouwen. Iedereen is op z’n eigen manier bezig. Er 

wordt getekend met potloden en houtskool, er wordt geschilderd met 

acrylverf, olieverf, waterverf en ecoline. Sommigen tekenen iets na, 

anderen maken helemaal hun eigen kunstwerk. Liesbeth zegt: ‘Je kunt 

hier jezelf zijn. Je wordt niet op de vingers gekeken en al helemaal 

niet op de vingers getikt.’ Gerard vult aan: ‘Iedereen klooit gewoon 

lekker aan’ maar zijn geschilderd landschap vind ik indrukwekkend. 

Niks geklooi. Heel veel verstand heb ik niet van schilderkunst, maar 

dit kunstwerkje lijkt me puur impressionistisch. Gerard vervolgt: ‘Ik 

heb het van mijn vader, die schilderde ook. Maar ik heb er nooit les in 

gehad.’ Ondanks het feit dat iedereen geconcentreerd bezig is, is men 

niet afgesloten voor elkaar. Sterker nog, ik ervaar de sfeer als gezellig 

en warm. Hier wordt gewerkt met liefde en aandacht. Aandacht voor 

de kunst, maar ook voor elkaar. 

De club is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en gaat zelfs 

in de vakantie regelmatig door. Je betaalt slechts €2,00 per keer, 

waarvan de ene helft naar ’t Huukske gaat voor koffie, thee en huur 

van de ruimte en de andere helft wordt gebruikt voor de aanschaf van 

materialen. De prijs is zo laag omdat er geen docenten zijn. Iedereen 

ontwikkelt zichzelf door gewoon aan de slag te gaan. Waar mogelijk 

en gewenst geeft men elkaar tips. Voor weinig geld zijn tweedehands 

kunstboeken aangeschaft, die ook goed geraadpleegd worden. 

Doorgaans zijn er zo’n tien bezoekers. De gemiddelde leeftijd is vijftig 

plus. Dat zal deels te maken hebben met het tijdstip. Uiteraad zijn ook 

jongere wijkbewoners van harte welkom. Tot nu toe zijn de mensen 

gekomen door mond-tot-mondreclame. Mogelijk levert dit artikel 

nieuwe deelnemers op. Iedereen is in ieder geval welkom om te 

komen proefdraaien. Handig is dat je niet voor een seizoen of langere 

periode hoeft te betalen, maar per keer. Kom je maar eenmalig? Even 

goede vrienden en je hoeft echt alleen maar voor die ene keer te 

betalen. 

De club bestaat pas sinds september 2018. Ans en Afke hadden bij Els 

van Outvorst van het Team Leefomgeving €100 aangevraagd uit het 

bewonersbudget om ermee te starten en dat bedrag ook gekregen. 

Een klein bedrag voor een grootse activiteit. Ik vond het in ieder geval 

een genot om langs te gaan. Ik raad iedereen aan eens hetzelfde te 

doen.

AH 

Teken- en schilderclub 
in ‘t Huukske

In Arnhem-West zijn veel bewoners actief op het 
gebied van kunstbeoefening. Er wordt lustig op los gemusiceerd, geschilderd, 
gefotografeerd, gedanst en wat al niet meer. Maar …. hoe meer kunst, hoe beter. 
Daarom deze keer in de rubriek Kunst in Arnhem-West aandacht voor een 
laagdrempelige kunstactiviteit in ’t Huukske: de teken- en schilderclub. 

In ’t Huukske worden nog meer activiteiten aangeboden op het gebied van beeldende kunst: 

Kunstclub Oranje Boven, Grafiek Atelier, Hardop kijken en Modeltekenen. 

Voor meer informatie zie www.thuukskearnhem.nl en www.hardopkijken.nl 
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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 DE BUURT VAN 

ARNHEM-WEST  
DOOR HADEWYCH

Ook iets gespot in de wijk? 
Stuur het naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

Vingerhoedskruid. Altijd mooi om te zien.
Sommigen noemen het onkruid. 
Deze met pelorische topbloem is zeker 
mooi.

Lombok herdenkt 75 jaar 
Slag om Arnhem
Op vrijdag 20 september aanstaande worden bij het monument ‘Remember September 

1944’, op het Nassauplein in Lombok, de Britse militairen en de inwoners van Arnhem-

West herdacht die omkwamen bij de gevechten tijdens de Slag om Arnhem. Dit jaar 

is het 75 jaar geleden dat Operation Market Garden door de geallieerden plaatsvond. 

Onze wijken waren toen het middelpunt van zware gevechten tussen eenheden van 

de Britse Eerste Airborne Division en zwaarbewapende Duitse troepen. Veel militaire 

historici zijn van mening dat de Slag om Arnhem rond de Utrechtseweg en in Lombok 

tijdens deze gevechten verloren werd.

De organisatie van deze herdenking is in handen van het Comité 

Airborne Herdenking Arnhem-West, bestaande uit Henny Kolster, Luuk 

Ebbers, Doreen Hartman, Ben Kolster en Edwin Buisman. Er wordt o.a. 

samengewerkt met het Montessori College Arnhem, de West Arnhemsche 

Muziekvereeniging, Buurthuis ‘t-Huukske, V.v.E Elisabeth Gasthuis en 

bewoners uit de wijk. Comité-voorzitter Henny Kolster, docent Engels aan 

het Montessori College Arnhem aan de Utrechtseweg, vindt het belangrijk 

dat haar leerlingen zich bewust zijn van de gebeurtenissen die zich hier 

hebben afgespeeld. Dat het dit jaar 75 jaar geleden is maakt de herdenking 

extra speciaal. Luuk Ebbers, docent Geschiedenis aan het MCA, beaamt dit. 

Onze wijken zijn een onderdeel van de nog levende geschiedenis, waar 

de sporen van de oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn. Overlevenden van 

deze slag hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de herdenking en 

houden zo de herinnering hieraan levend. Voor hen en de deelnemende 

leerlingen van het MCA en andere scholen in Arnhem-West is het belangrijk 

om niet alleen te herdenken, maar om zich er tevens bewust van te zijn, 

hoe fijn het is om in vrijheid te kunnen leven. De muzikale coördinatie van 

de herdenking is in handen van Doreen Hartman, voorzitter van de West 

Arnhemsche Muziekvereeniging en de presentatie wordt gedaan door oud 

NOS- en NTR-presentator Ben Kolster. Edwin Buisman is als wijkbewoner 

aangesloten.

De herdenking op vrijdag 20 september 2019 bij het 

monument op het plein aan de Nassaustraat 

(ook wel het Nassauplein) begint om 15.O0 uur.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij 

Edwin Buisman. Tel: 06-51506305

 9

fo
to

: H
ad

ew
yc

h
 M

ar
te

n
s



Aankondiging! 

Wijkfeest Arnhem-West 
Zondag 15 september 2019

Trek uw agenda en noteer 
alvast zondag 15 september. 
Want dan is weer het jaarlijkse, 
grote, niet te vermijden 
Arnhem-West Wijkfeest. Dat 
wilt u niet missen. 

Het wijkfeest kent zoals altijd drie pijlers: crea-

tieve kramen, mega muziek op twee podia en 

een kinderparadijs in en om ’t Huukske.

Het wijkfeest kan niet zonder veel creatieve kra-

men. De verhuur van kramen start op 1 juni in de 

winkel van VONK TOTAAL, Oranjestraat 74. Wees 

er op tijd bij als je zeker wilt zijn van een kraam. 

Want verhuurd is verhuurd.

De Mega muziek op de twee podia komt zoals 

altijd uit de wijk en is altijd verrassend en van on-

gekende kwaliteit. Wil je ook op optreden? Meld 

je dan aan bij Bas Zuidwijk baszuidwijk@me.com 

of Rudo Slager rudoslager@yahoo.com.

In en om ’t Huukske is het groot feest voor de 

(kleine) kinderen. Kinderatelier XieXie, een 

springkussen en workshops zijn vaste onderde-

len. Dit jaar werken we (weer) samen met de 

Scouting. Dus er valt ook van alles te pionieren.

 

Verder denken we nog aan circus, poppenkast, 

kinderpodium … Ideeën genoeg. Heb je nog 

goede ideeën of wil je anderszins ondersteunen, 

meld je dan bij Arjanne Boekhout van ’t Huukske 

via info@thuukskearnhem.nl.

De werkgroep: Arjanne Boekhout, 
Anita van Hoof, Jolanda Konings, 
Andries Palmboom, Rudo Slager, 
Hans Vonk, Lisette van der Weijde 
en Bas Zuidwijk

Hier is ie dan, de nieuwe wijkagent
Sinds half april van dit jaar hebben wij in Lombok, Heijenoord en 

Klingelbeek een nieuwe wijkagent. Tom Wissink, aangenaam. Hij 

loopt stage voor de opleiding tot wijkagent en hij wordt gecoacht 

door zijn collega‘s wijkagenten. Remco Boshuizen, voorheen 

wijkagent van onze buurt, is zijn eerste aanspreekpunt.

Tom Wissink is 32 jaar, woont met zijn vrouw en zoontje in Schuytgraaf 

en werkt al negen jaar voor de politie. Als politieagent handelde hij 

112-meldingen af, werkte bij de Mobiele Eenheid en in het Horeca-

team. Zowel bij de Mobiele Eenheid als in het Horeca-team werk je 

als toezichthouder, je zorgt ervoor dat de boel niet uit de hand loopt. 

Dit werk, handhaven en incidenten afhandelen houdt Tom na negen 

jaar wel voor gezien: ‘Ik ervaar in dit werk niet zoveel diepgang, de 

specialisatie tot wijkagent trekt mij veel meer’. Toch wordt hij nog 

steeds opgeroepen om in de functie van gewone politieagent z’n 

collega-handhavers bij te staan, bijvoorbeeld op de Korenmarkt of in 

Gelredome bij voetbalwedstrijden of popconcerten.

Het werkveld van Tom waren in die negen jaar de wijken Broek, 

Geitenkamp, Klarendal en Presikhaaf, maar deze kant van Arnhem 

kent hij nog niet echt. Hij gaat dus veel rondfietsen ‘want dan zie je het 

meest. Ik ontdek allemaal nieuwe 

dingen: de Airborne gedenksteen 

op het Nassauplein, de kamelen 

in de Rosandepolder en de 

groenteboer op de Brouwerijweg. 

Maar ik ben nog maar drie weken 

echt aan het werk, dus veel kan ik 

nog niet zeggen.’

Tom gaat zich de komende 

tijd bezighouden met het 

opbouwen van zijn netwerk: de 

hulpverlening, de gemeente en 

de corporaties.

Wij wensen hem veel succes en als je hem ziet rondfietsen, zwaai dan 

even.  

Wijkagent Tom Wissink is elke dag behalve dinsdag 

te bereiken onder het algemene politienummer: 

0900 8844 of op tom.wissink@politie.nl.

J J
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Buur voor Buur 2009 - 2019
Open eettafel project Arnhem-West
Op 29 april 2007 werden wijkplatforms en wijkorganisaties door de gemeente Arnhem in Musis 
Sacrum geïnformeerd over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
wens deze op wijkniveau te realiseren. De stuwende kracht achter deze aanpak was wethouder 
Barth van Eeten. De leus was ‘Iedereen die mee wil doen moet mee kunnen doen’. Door het 
Wijkplatform Arnhem-West werd dit direct opgepakt. 

Met ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Arnhem (VIA) werd 

in de wijk Lombok/Heijenoord een enquête ‘Op zoek naar signalen’ 

gehouden. Op 15 mei werd met wijkbewoners en maatschappelijke 

organisaties een discussie/informatie avond gehouden om deze 

enquête te bespreken en te evalueren. Hieraan werd ook deelgeno-

men door de wethouder en de projectleider Wmo. Doel was de be-

hoefte aan zorg en aandacht in de wijk vast te stellen. Een belangrij-

ke conclusie was een latent sociaal isolement onder alleenstaanden 

en ouderen (50+) en de bereidheid van wijkbewoners hieraan iets te 

doen. Er volgden bijeenkomsten met alle betrokkenen om dit sociaal 

isolement te bespreken en deze situatie in de wijk aan te pakken. 

Tegelijkertijd werden door het Wijkplatform en het opbouwwerk van 

Stichting Rijnstad voor de doelgroep koffie- en theetafels georgani-

seerd om de behoefte aan zorg en aandacht nader te specificeren. 

De uitkomst van dit alles was een kleinschalig project met de naam 

‘Buur voor Buur’. Concreet betekende dit het organiseren van open 

eettafels waarbij de doelgroep op een informele wijze in contact 

werd gebracht met betrokken wijkbewoners.

Daarnaast was er nog een tweede buurtproject: ‘Voor Mekaar’, 

klusjeshulp en Repaircafé. Dit is na een paar jaar gestopt.

BUUR VOOR BUUR
Op woensdag 6 mei 2009 werd door de kookclub Prins Heerlijk in ’t 

Huukske een ‘Hollandse Pot’ gekookt voor 29 deelnemers uit Lom-

bok, waaronder 19 ouderen. Op 13 mei 2009 werd dit herhaald in 

het wijkcentrum Arnhem-West voor elf deelnemers uit Heijenoord, 

waaronder zes ouderen. Hier werd gekookt door wijkbewoners. Door 

de kookclub en wijkbewoners samen werd op 9 december 2009 in 

‘t Huukske een stamppotmaaltijd gekookt voor ruim 40 deelnemers 

uit Lombok en Heijenoord. Het project dreigde door het grote aantal 

deelnemers aan het eigen succes ten onder te gaan. Hier moest iets 

op gevonden worden.

Met een subsidie uit het innovatiefonds van de gemeente Arnhem 

werd in 2010 de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) bij het 

project betrokken. Twee medewerkers van de stichting hebben het 

project een jaar begeleid. 

Een partner voor de invulling van de maaltijd werd gezocht en 

gevonden bij het ROC RijnIJssel. Op 7 september 2010 werd door 

RijnIJssel Sector Pasvorm (nu Entree & Maatwerk) op twee locaties 

een driegangen maaltijd verzorgd: ’t Huukske en de RijnIJssel school 

aan de Veluwestraat, maar omdat die bereid was in de RijnIJssel 

school aan de Alexanderstraat was het logistiek echter lastig. Een ge-

zamenlijke Kerstmaaltijd voor deelnemers uit Lombok en Heijenoord 

werd op 15 december 2010 gehouden in de school aan de Alexan-

derstraat. Door alle deelnemers werd deze samenvoeging positief 

ervaren en sinds 2011 worden alle maaltijden hier gehouden. 

Voorafgaand aan de maaltijd is er een inloop met koffie en thee 

waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en met regelmaat een bingo 

wordt gespeeld.

De organisatie en contacten met de deelnemers worden verzorgd  

door een team wijkbewoners.

In mei 2011 werd het project ‘Buur voor Buur - Lombok/Heijenoord’ 

beschreven in een handboek ‘Arnhemse voorbeelden en lessen’ 

met vier Arnhemse buurtprojecten, als voorbeeld van de opzet en 

aanpak van burenhulpprojecten voor wijkbewoners en wijkorgani-

saties. Ook werd het project in december 2013 genomineerd voor de 

burgemeester Drijberprijs.

De interesse voor het open eettafelproject Buur voor Buur blijft 

onverminderd groot. Ruim 50 deelnemers nemen er negen keer per 

jaar aan deel. Door een jaarlijkse subsidie uit het wijkbudget van 

Arnhem-West heeft het project een lage financiële drempel en is het 

voor alle wijkbewoners toegankelijk.

KEES BRUSSE
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KINDERPAGINA VAN ARNHEM-WEST

   

Waar in de wijk?
    

Wil je ook zo’n cool Arnhem-West T-shirt winnen met je naam erop?

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

    Weet jij het? Stuur het juiste antwoord naar:

       redactie@arnhemwest.nl. fo
to

: E
m

m
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ijl

Ontwerpen voor 

de voorpagina van de 

wijkkrant
Tijdens het zomerfeest bij de heijenoordschool zijn er verschillende kinderen 

die een tekening hebben gemaakt voor de voorkant van de wijkkrant. Eén is er 

gekozen en dit zijn wat andere tekeningen.

kinderen, bedankt!
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Gratis concert 

Uit steeds meer onderzoeken blijkt hoe belangrijk muziek 

is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het een 

goede zaak dat zoveel mogelijk kinderen muziek maken. 

Uiteraard willen ze dan ook van tijd tot tijd laten horen wat 

ze geleerd hebben. 

Op vrijdagavond 28 juni vindt er van 19.00 tot 20.00 uur 

een fantastisch kinderconcert plaats in de theaterzaal van 

Klimmendaal. Je zou kunnen zeggen dat hier zomaar het eerste 

grote Arnhemse kinderorkest acte de présence geeft.  Liefst vier 

partijen doen er mee: De West Arnhemsche MuziekVereeniging, 

internationale muziekschool El Ele uit Presikhaaf, 

amusementsorkest DWS uit Malburgen en revalidatiecentrum 

Klimmendaal. 

De samenwerking levert een boeiende mix op wat repertoire en 

arrangementen betreft. Zo worden bijvoorbeeld Turkse wijsjes 

ondersteund met Afrikaanse ritmes en zijn er discohits te horen 

met Braziliaanse sambabegeleiding. Het instrumentarium dat 

ingezet wordt is breed. Er zijn violen, trompetten, saxofoons, 

keyboards, marimba’s, elektronische blaasinstrumenten en veel, 

héél veel slagwerk. Uiteraard wordt er ook gerapt en gezongen. 

Het zal duidelijk zijn: dit mag je niet missen. Het concert is gratis 

en begint klokslag 19.00 uur.  De zaal gaat om 18.45 uur open 

voor publiek. De theaterzaal is in gebouw A van Klimmendaal, 

Heijenoordseweg 5. 

Het concert wordt gesponsord door het Johanna Kinderfonds. 

Dit fonds vindt het belangrijk dat kinderen met beperking 

op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan dit 

soort initiatieven. Deelnemende kinderen van Klimmendaal 

blazen op elekronische blaasinstrumenten in het kader van 

ademhalingstherapie. 

AH

van het EERSTE GROTE 
ARNHEMSE kinderorkest

In Nederland leeft één op de negen kinderen 

in armoede. Ook in Arnhem-West heerst deze 

problematiek, vaak verborgen achter de 

voordeur. Deze kinderen kunnen om finan-

ciële redenen niet meedoen aan activiteiten 

die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 

zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Leergeld heeft als missie het voorkomen van 

sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen 

met minimale financiële middelen. We hebben 

het dan over gezinnen met een 

inkomen tot 120 procent van de bij-

standsnorm maar ook over gezinnen 

met een hoger inkomen die toch in 

de schulden zitten.

Leergeld biedt kansen aan kinderen 

in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om 

te kunnen deelnemen aan binnen- 

en buitenschoolse activiteiten. 

Hierdoor kunnen ook deze kinderen 

hun sociale vaardigheden en kennis zo goed 

mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen 

volwaardig meedoen in de samenleving. Door 

deze kinderen niet buiten te sluiten wordt bo-

vendien voorkomen dat de maatschappij er later 

duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. Ons motto is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu 

meedoen is straks meetellen

Leergeld kan helpen door het verstrekken van 

laptops of computers die nodig zijn voor het ma-

ken van schoolopdrachten en huiswerk. Verder 

door het verstrekken van een goede tweede-

hands fiets als school of sportcentrum net wat 

verder van huis liggen.

Ook ondersteuning door een bijdrage in kosten 

voor sportkleding en van verplichte reizen voor 

scholieren (ook over de grens) is mogelijk.

Naast deze standaardvoorzieningen krijgt 

Leergeld vaak acties aangeboden die de moeite 

waard zijn voor kinderen, zoals sinterklaasca-

deautjes, kerstpakketten, zwemactiviteiten, etc. 

Tijdens een huisbezoek wordt besproken wat er 

nodig is. Wanneer vragen niet door Leergeld 

kunnen worden beantwoord verwijzen wij 

naar andere organisaties.

Heb je als ouder of verwijzer een vraag, 

neem dan gerust contact met ons op. 

Aanmelden kan telefonisch of via de 

website: www.leergeldarnhem.nl

Tel: 026 4455572 op dinsdag t/m 

donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur

Met Leergeld doet iederen mee!

fo
to

: P
e
te

r v
an

 d
e
r G

ra
af

 13



fo
to

’S
: M

ar
ia

 P
o
m

p
e

Royal Cinema
De komende films worden in het Huukske gedraaid: 

• 17 juni: A Star is Born, met Lady Gaga

• 15 juli: Capharnaüm, een ontroerende film 

 over een Libanees jongetje

De films beginnen 

om 20.15 uur, 

entree €3.-  

Verrassing 
uit…
Vaak hoor je tijdens feesten of partijen 

in ‘t Huukske dat mensen hier nog op 

school zijn geweest. Esmeralda 

verzorgde donderdag 7 mei, zoals 

gewoonlijk, de koffiemorgen en wilde 

net afsluiten, toen zich een nieuwe gast 

aandiende. Deze wilde weten wat er 

allemaal in het huidige gebouw gebeurt. Esmeralda verwees naar iemand op kantoor. 

Het bleek om een oud-bewoonster te gaan uit de Oranjestraat. 

Wie anders dan Gerard Draaijer kan er zo gauw meer vertellen over ’t Huukske en de buurt? Hij werd 

er snel bijgehaald. Bij nog net warme koffie haalde Joke van der Vliet met hem herinneringen op. Na 

ruim 35 jaar wist ze heel wat over haar jeugd en buurt uit haar geheugen op te roepen, zoals het 

wegvegen van roet, veroorzaakt door de brand van de inktfabriek.

Nog even tijd voor een paar foto’s en dan nog een wandelingetje door de wijk.

Bijzonder dat er nog steeds mensen van heinde en ver langskomen die op ons Huukske op school 

zaten. Dat zou vast nog eens een aardige reünie kunnen opleveren, en daar is ’t Huukske natuurlijk 

uitermate geschikt voor! 

Door persoonlijke omstandigheden kwam Joke vanaf de westkust van Australië even overgevlogen. 

Wil je weten hoe het haar na haar emigratie is vergaan? Haar gegevens zijn bij de redactie en ’t 

Huukske bekend.

Joke van der Vliet 

Niet weggooien!
Zonde om niets met je kennis en handigheid te doen. 

Jammer om voorwerpen waar een kleinigheid aan 

mankeert weg te gooien of ongebruikt in een kast te laten 

liggen. Daarom willen Jan Lamboo en Maria Pompe na de 

zomer opnieuw een Repair Café in het leven roepen. Er 

zijn hier al wel enkele deskundigen voor benaderd, maar 

er zijn vast meer handige mensen in onze wijken bereid 

om hun specialisme of vakmanschap voor duurzaamheid 

in te zetten. Meld je daarvoor dan graag aan bij huukske.

aw@gmail.com ter attentie van Jan of Maria.

Daarnaast een oproep voor niet zo handige mensen: 

bewaar vast je kapotte spullen die de handigerds 

misschien nieuw leven kunnen inblazen! Dat mag van 

alles zijn: elektrische apparaten, speelgoed, kleding, een 

hark die gespalkt kan worden, enzovoorts.

We hopen je op een zaterdag in september en medio 

december van dienst te kunnen zijn. De exacte data hoor 

je nog. In ’t duurzame Huukske wordt het dan vast weer 

beregezellig!

Maria Pompe
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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!


