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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 9 januari 2020. 

Bezorging rond 8 februari 2020.

De redactie behoudt zich het recht om 

ingezonden stukken in te korten of niet te 

plaatsen.

O
peens zijn ze er. In groten 

getale. Ze plakken in groepjes 

aan de binnenkant van het 

zolderraam. Het zijn er zeker 

wel dertig. Het heeft iets 

onheilspellends. 

Mijn erbij gehaalde man ontkent dat er een vergeten appel in zijn 

werktas zit en bewijst dat ter plekke. De verdenking verplaatst zich direct 

naar dochterlief die ook vaak op zolder achter de computer zit. Heeft 

zij misschien bederfelijke waar in het afvalbakje onder de naaimachine 

gegooid? Inspectie levert tal van restjes geruite stof op waar in lang 

vervlogen tijden rokken van zijn gemaakt voor schoonmoeder, stukken 

patroonpapier en propjes garen in tal van kleuren. Geen beschimmelde 

boterhammen. 

Is er dan iets achtergebleven in de kampeeruitrusting? Of komen ze soms uit de 

zwanenhals van het wasbakje dat ooit is aangelegd voor toekomstige logees en dat 

daardoor bijna honderd procent van de tijd droog staat? Voor de zekerheid laten we de 

kraan tien minuten doorlopen terwijl de opvallend slome zwarte monstertjes zich met 

zachte hand naar buiten laten dirigeren door het geopende raam. 

Op Google verschijnen wel twintig combinaties na het intikken van de trefwoorden 

vliegen en zolder. Vooral overlast en bestrijding worden door de zoekmachine daaraan 

toegevoegd. Het blijkt dat wij te maken hebben met zogenaamde clustervliegen. In 

het najaar zoeken gewone bromvliegen en masse een overwinteringsplaats en het kan 

zijn dat ze jouw dakbeschot daarvoor uitkiezen. Sommige mensen zijn jaar in jaar uit de 

pineut. Het goede nieuws is dat de ongenode gasten in het voorjaar weer vertrekken. 

Volgens een bestrijdingssite is het onmogelijk om alle kieren en gaten dicht te stoppen. 

Toch is dit het eerste wat mijn man doet. Het ronde gaatje in een kastpaneel voor het 

schuine dakbeschot, waar twee jaar geleden wespen door naar binnenkwamen, is als 

eerste aan de beurt. De dag erop hoeven er nog maar drie vliegen naar buiten gelaten te 

worden en is de zolder weer van ons. Behalve het kastje achter het paneel. Daar durven 

we pas weer achter te kijken als het lente wordt.  

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

Over winteren
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Repair Café maakt 
succesvolle doorstart

Aldus de tekst op een grote poster in ’t Huukske. 

Jaren geleden organiseerde Ina Asbreuk 

al een Repair Café. De reacties waren toen 

alom enthousiast, maar door een tekort aan 

reparateurs stierf het project een stille dood. 

Maria Pompe nam het initiatief voor een 

doorstart. Ze zat zelf met een kapotte 

koffiemolen. Ze ging er mee langs diverse Repair 

Café’s in Arnhem en ontmoette zo aardig 

wat reparateurs. Zo ontstond het 

plan voor een doorstart van het 

project in Arhem-West. Uiteindelijk 

werden er achttien handige 

mensen gevonden, waarvan er 

elf aanwezig waren bij het Repair 

Café dat plaatsvond in september. 

Onder hen Hennie van der Linden 

uit Lombok en Bart Schraag uit 

Heijenoord.  

Bart heeft vroeger scheikunde gestudeerd 

en in de IT gewerkt. De afgelopen elf jaar had 

hij een eigen klusbedrijf, met onder andere 

schilder- en timmerwerk. We kennen Bart van 

de botenwerkplaats in de Veluwestraat. Bij het 

Repair Café in september ging hij aan de slag met 

kleine klussen, zoals een lamp, popcornmachine 

en koffiezetapparaat. De helft van de apparaten 

bleek reparabel. Dat is vooral fijn als het om 

spullen gaat die een bepaalde emotionele 

waarde hebben. De volgende keer is Bart er 

beslist weer bij. Hij vindt het een goede zaak 

dat spullen niet onnodig worden weggegooid, 

maar geniet daarnaast ook van de gezelligheid 

en is enthousiast over het feit dat de reparateurs 

elkaar helpen en van elkaar kunnen leren. 

Hennie heeft een technische achtergrond, hij 

sloopte als kind al graag alles uit elkaar. Hij heeft 

44 jaar bij het bekende kantoormachine-bedrijf 

Olivetti gewerkt. Zo is hij de elektromechanica 

ingerold en ging aan de slag met minicomputers 

en geldautomaten. Hennie waarschuwt 

uitdrukkelijk tegen het zelf repareren of 

openschroeven van elektrische apparaten. Dat 

is gevaarlijk en echt werk voor specialisten. 

Gelukkig zijn die er genoeg bij het Repair 

Café. Hennie ging de afgelopen keer met 

diverse apparaten aan de slag, waaronder een 

stofzuiger. Nadat die helemaal uit elkaar gehaald 

was en minutieus doorgemeten, bleek het 

probleem in het snoer te zitten. Stofzuiger weer 

precies in elkaar gezet, snoer ingekort en de 

eigenaar blij. 

In totaal waren er dertig reparatieverzoeken, 

waarvan twee-derde werd opgelost. Het betrof 

niet alleen elektronica. Er werd bijvoorbeeld ook 

kleding hersteld door Iris Stern. Maria noemt 

verder Jan Lamboo, die in de organisatie zit en 

mee op zoek is gegaan naar reparateurs, en 

Ans Meijnders die verantwoordelijk is voor de 

catering. Omdat het voor iedereen een nuttige, 

gezellige, leerzame en vooral succesvolle 

ochtend was, gaat het Repair Café op herhaling 

op zaterdag 14 december van 10.30 tot 13.00 

uur. 

AH

“het is een goede zaak 

dat spullen niet onnodig 

worden weggegooid.”  

Schrijf alvast 
in uw agenda!
  
Repair Café:   
• 14 december, 
• 21 maart 
• 20 juni

“Wat doe je met een cd-speler die niet meer open 
wil? Een broodrooster die het niet meer doet? Een 
broek met te lange pijpen? Kom er mee naar 
Repair Café ’t Huukske. Op 14 december proberen 
we tussen 10.30 en 13.00 uur je kapotte spullen 
te repareren. Je kunt er buurtgenoten ontmoeten, 
inspiratie opdoen en hopelijk met een hersteld 
voorwerp naar huis gaan. Het scheelt in je 
portemonnee, kastruimte en milieubelasting …. 
En dat alles voor een vrijwillige bijdrage.”



Als je met je fiets, brommer of 

scooter door de brandgangen 

achter de huizen of tuinen 

rijdt, doe dat dan even 

langzaam. Dat scheelt je 

nauwelijks in tijd en is wél zo 

veilig. Top!
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Heijenoord gaat weer voor 

grote kerstboomverbranding
Zaterdag 4 januari 2020 zal op het Callunaveld in Heijenoord weer een grote 

kerstboomverbranding plaatsvinden. Deze traditionele verbranding, die vele kinderen van 

Heijenoord en Lombok in beweging brengt, belooft weer een van de grootste van Arnhem  

te worden. Tussen 14.00 uur en 17.45 uur kunnen kerstbomen worden ingeleverd. 

Om 18.00 uur steekt de brandweer de vuurstapel aan. Komt allen kijken en neem 

buren, vrienden en familie mee!

Prijzen
Iedereen die meehelpt de brandstapel zo hoog mogelijk te maken door zijn 

kerstboom te brengen, maakt kans op mooie prijzen. Elke boom is goed voor 

een lot. Voordat de brandweer het vuur aansteekt, vindt de trekking van de 

winnende loten plaats. Hoe meer bomen je brengt, hoe meer kans op een prijs! 

Voor degene die de meeste bomen brengt is er sowieso een mooie prijs. 

Gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje

Voor alle wijkbewoners wordt glühwein of warme chocomel geschonken. Ook 

zijn er weer enkele kraampjes waar wat te eten gekocht kan 

worden. De kerstboomverbranding is in Heijenoord traditioneel 

de aftrap van een nieuw jaar met allerlei buurtactiviteiten die 

de levendigheid van de wijk typeren. De kerstboomverbranding 

wordt georganiseerd door Stichting De Calluna.

PS: Er zijn geluiden van mensen die vinden dat een 

kerstboomverbranding niet meer van deze tijd is. We zijn 

benieuwd wie er ideeën heeft voor een alternatief om het 

nieuwe jaar samen als wijk in te gaan. En eventueel ook over 

hoe om te gaan met kerstbomen in de wijk. 

Kerstviering 
in de 
Elisabeths-
kapel
Op kerstavond 24 december kunt u om 

19.30 en 21.30 uur een kerstviering 

bijwonen in de Elisabethskapel. 

U bent van harte welkom.

Traditionele jaarlijkse 

Buurtwinterwandeling 
Het duurt nog even, maar zet het vast in je 

nieuwe agenda.

In 1997/98, na de renovatie van de wijk Lombok, 

kwamen er veel nieuwe en vooral oudere ‘starters’ 

in de wijk wonen. Enkele buurtbewoners namen 

toen het initiatief om aan het begin van het nieuwe 

jaar een winterwandeling te organiseren voor 

gezelligheid en kennismaking met elkaar in de 

koude wintermaanden. Zo langzamerhand is het 

een traditie geworden, elk jaar gaan we op pad in 

het nieuwe jaar, met deelnemers van het eerste uur 

en anderen.  

Ik geloof dat we begonnen met vijf mensen en het 

werden er steeds meer, tot wel 25, met kinderen en 

honden, maar altijd gezellig. Altijd dezelfde wande-

ling, die nooit verveelt omdat de samenstelling van 

de groep steeds anders is evenals de weersomstan-

digheden!

Nu wordt het 2020.  We hopen dat er weer veel 

oude bekende wandelaars en vooral nieuwe 

buurtbewoners deelnemen, met of zonder 

kinderen.

OP ZONDAG 12 JANUARI 
OM 12.00 UUR VERZAMELEN 
OP HET NASSAUPLEIN

We lopen in ongeveer twee uur naar het 

Pannenkoekenhuis in Schaarsbergen en eten en 

drinken daar wat.  Er is daar een bushalte, maar 

terug lopen langs een andere route kan ook.

MIS HET NIET!

Aly Bakker,  aly.bakker@outlook.com 

Ruby Leeuwin, rubyleeuwin@hotmail.com  
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De gemeente Arnhem heeft Van de Haar 

Groep ingeschakeld om de komende jaren 

alle noordelijke wijken van de stad netjes, 

schoon en groen te houden. Dat gebeurt 

op een duurzame manier en met veel 

medewerkers uit Arnhem.

Wie onderhoudt uw wijk?
Waarschijnlijk heeft u de medewerkers van Van 

de Haar Groep al gezien. Ze vegen de straten 

en stoepen, verzamelen zwerfvuil, maaien 

gazons en snoeien hagen. Ze onderhouden 

de openbare ruimte in uw wijk. Volgens 

afspraak met de gemeente Arnhem is dat op 

basisniveau: Er mag wat onkruid staan en er 

mag wat zwerfafval liggen.

Medewerkers uit Arnhem
In de groenploegen zijn banen gecreëerd 

voor mensen uit Arnhem. Vooral wie eerder 

werkloos waren of in de bijstand zaten 

hebben een kans gekregen. Ook is er een 

samenwerking met Scalabor. Zij bieden werk 

aan mensen die niet bij een gewoon bedrijf aan 

de slag kunnen.

Focus op duurzaamheid
Van de Haar Groep vindt duurzaamheid 

belangrijk. Daarom worden bij het onderhoud 

vooral elektrische bladblazers, bosmaaiers 

en heggescharen gebruikt. We rijden met 

zuinige bussen en de nieuwste veegmachine 

en maaimachine. Ook worden twee elektrische 

voertuigen gebruikt voor het legen van 

afvalbakken en het rapen van zwerfvuil. 

Melding?
Valt je iets op in de openbare ruimte, meld het 

ons. Dat kan via digitaal via de website van de 

gemeente Arnhem: https://www.arnhem.

nl/algemeen/Klacht_bezwaar_of_melding/

melding_of_klacht_openbare_ruimte 

Meer weten?
Van de Haar Groep is een bedrijf uit Wekerom, 

vlakbij Ede. Het bedrijf is goed in het aanleggen 

en onderhouden van buitenruimtes. We 

leggen parken aan. We vernieuwen straten 

en rioleringen. Onderhouden sportvelden en 

begraafplaatsen. Wij werken al jarenlang in 

Arnhem en kennen de wijken goed. 

Meer informatie: www.vandehaargroep.nl

Duurzame 
Zondag 
in ’t Huukske  

Op een nogal regenachtige zondag in 

het laatste weekend van september 

vond in buurthuis ’t Huukske weer de 

Duurzame Zondag plaats, georganiseerd 

door het GroenWest Team dat bestaat uit 

een aantal actieve buurtbewoners (zie 

foto). Door het slechte weer lieten vooral 

echt geïnteresseerde buurtbewoners 

hun gezicht zien. Tijdens de workshop 

over elektrisch deelvervoer werd druk 

gepraat over de verschillende varianten 

waarop je met buren een auto kunt delen. 

Daarnaast waren er workshops over de 

nieuwbouw van de Heijenoordschool 

Langzaam maar zeker komt 

de winter er aan.

Mocht het gaan sneeuwen, 

maak dan gewoon 

‘ouderwets’ je stoep 

sneeuwvrij.

Zijn er buren die dat zelf niet 

meer kunnen? 

Help ze een handje. Top!

Het kernteam van GroenWest bestaat uit (vlnr): David 
Willemsen (vz), Erik Opdam, Marike van Woerkom, Marieke 
Kleinhuis, Jos Reinders, Tine Reimer en Xander Pieterse.

en over het verduurzamen van je huis. 

Kinderen maakten onder begeleiding van 

het XieXie Atelier kunst en speelgoed van 

restmateriaal. Kortom, een vruchtbare dag! 

Wil je je huis of de wijk helpen 

verduurzamen, meedoen met een 

elektrische deelauto of heb je andere 

ideeën, neem contact met ons op via

info@groenwestarnhem.nl

Wie onderhoudt uw wijk?
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Je oude videofilm 
overgezet naar een 
  moderne stick of dvd

Rijd met je fiets niet op de 

stoep. Da’s gevaarlijk voor de 

voetgangers, voor mensen die 

hun huis of tuintje uitkomen 

én ... voor jezelf. 

Rijd op straat niet tegen het 

verkeer in. Da’s gevaarlijk 

voor de andere weggebruikers 

én ... voor jezelf.

En wat rijden op de stoep 

tegen het verkeer in betreft 

...... je snapt ‘m, hè? Niet doen 

dus. Top!

Sinds de bouwplannen van start zijn gegaan zijn er heel wat 
verhuizingen binnen Het Dorp geweest. Het Digidome is in 
februari verhuisd van de Dorpsbrink naar de Heijenoordseweg 
150. Qua grootte is het nieuwe pand een-derde van het oude. 

Samen met begeleiders Erna en Marijke 

werken er zo’n twaalf mensen met een 

indicatie voor dagbesteding. Een deel 

van hen digitaliseert de administratie van 

onder meer de fietsenmaker op de begane 

grond en de borduurservice. Een ander 

deel is bezig met grafische vormgeving. De 

deelnemers maken onder andere flyers en 

boekjes. Er is ook een internetcafé, dagelijks 

van tien tot vier uur geopend voor mensen 

met een indicatie.

Ruth en Mike zijn hier de echte 

videospecialisten. Begeleider Erna Perez, 

die al zestien jaar voor het Digidome werkt, 

noemt hen de ‘oude rotten’ in het vak. 

Mike is allrounder. Hij zet onder meer dia’s 

over. Ruth zet vooral oude videobanden 

over naar digitaal. Zij werkt hier het langst 

en is vanuit het niets begonnen. Zij wilde 

graag video’s leren bewerken, en met een 

vrijwilliger is ze destijds op zoek gegaan 

naar een programma hiervoor. Ruth zit er 

helemaal op haar plek. Ze heeft zelfs nog 

een videorecorder thuis en wil eigenlijk niet 

zonder.

Het overzetten van video naar digitaal is 

nog best een proces. Je zet de videospeler 

aan en laat deze lopen. ‘Korte filmpjes 

zijn zo klaar, maar als de videoband drie 

uur duurt, dan is de computer ook drie uur 

bezig. En je moet altijd eerst checken of de 

banden wel helemaal zijn teruggespoeld. 

Anders krijg je een halve film op dvd’, zegt 

Ruth. Als de band langer duurt, kan ze 

gerust even een pauze nemen. Het gaat 

puur om het overzetten. ‘Nabewerken 

wordt niet gedaan,’ zegt Ruth, ‘dus als de 

video ouder is, dan zal je dat altijd op het 

beeld blijven zien’.

Uiteraard wordt rekening gehouden met 

de privacy van de opdrachtgever. Als een 

privé-filmpje wordt overgezet gaat er 

een papiertje over het scherm. Alleen 

Disneyfilms zijn voor Ruth maar moeilijk 

te weerstaan. Dan kijkt ze toch graag een 

stukje mee.

De afdeling videobewerking loopt als 

een trein. Begeleider Marijke is pas sinds 

januari werkzaam bij Digidome en helpt 

een handje mee met de video’s. ‘Laat maar 

zien. Hoe werkt dat? Vanaf het aannemen 

tot het overzetten’. Momenteel is er erg 

veel vraag naar het digitaliseren. Het kan 

dan wel een paar dagen duren voordat een 

opdracht klaar is. Deelnemers Ruth en Mike 

kunnen daarom wel een paar extra handen 

gebruiken. 

Gevraagd worden deelnemers met een 

goede handcoördinatie en een beschikking 

voor dagbesteding WMO. Zo’n beschik-

king vraag je aan bij het Sociaal Wijkteam 

middels een keukentafelgesprek. Daarna 

volgt een gesprek met Marijke Tobé, intake-

coach Siza Dagbesteding.

Wil je ook graag meedoen, meld je dan 

via Digidome@siza.nl of bel 088 3779563.

AL

Kosten?

Je videoband of negatieven gedigitaliseerd? 

Ruth en Mike gaan graag voor je aan de slag. 

Het handigst is om zelf een harde schijf of usb-

stick mee te brengen. Dan kost het overzetten 

van een film €2,50. Een film overzetten op dvd 

kost je €5. Heb jezelf geen usb-stick mee, geen 

nood. Een extra usb-stick van 64gb is €7,50
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Wordt ‘t Huukske dorpshuis 
van het jaar? Stem mee!
 

Waar het ene een echt dorpshuis is, kun 

je het andere eerder een buurthuis of 

multifunctioneel centrum noemen. Omroep 

Gelderland filmt tot half december in alle 

deelnemende gebouwen. Een vrolijke 

bus met daarin alle beheerders toert 

met de filmploeg mee om de andere 

deelnemende dorpshuizen te beoordelen. 

Bij ‘t Huukske nemen de sprankelende 

dames Liesbeth Vos -geeft yogales- en 

Ans Meijnders -vrijwilliger filmclub- de 

honneurs waar. De finalisten worden op 

drie hoofdthema’s beoordeeld: Sport en 

beweging, toegankelijkheid en uitstraling. 

Dat de zes dorpshuizen al door zijn naar de 

finale betekent dat ze al een cheque van 

€750 in de wacht hebben gesleept. Maar 

het gaat natuurlijk om de begeerde titel 

dorps- of buurthuis van het jaar, met daarbij 

een geldprijs van €2500. 

 

Filmdagen
Op maandagmiddag 21 oktober filmde 

Omroep Gelderland voor de tweede keer 

in ‘t Huukske. Presentatrice 

Angelique Krüger draait buiten aan het 

rad van avontuur met daarop een aantal 

bewegingsactiviteiten die er in ‘t Huukske 

te doen zijn. Docent Kim vertelt enthousiast 

over haar activiteit als het rad stopt op 

Biodanza. Angelique volgt daarna een les 

in Biodanza en is ook enthousiast. Daarna 

is het de beurt aan vakjury Jan Troost om, 

vanuit een rolstoel, een oordeel te vellen 

over de toegankelijkheid van het buurthuis. 

Met zijn hellinghoekmeter in de aanslag 

test hij die en hij is niet zo enthousiast. Je 

kunt niet altijd makkelijk zelfstandig naar 

binnen- of er uit, zoals bij de nooduitgang 

achter.  Oud-beheerder Gerard Draaijer 

weet het mooi te verwoorden en zegt dat 

ze Jan niet zouden achterlaten als er brand 

uitbreekt, dat ze hem waar nodig zullen 

helpen. Jan moet er wel hartelijk om 

lachen. De nood is nog niet aan de man 

geweest, maar er is natuurlijk altijd 

ruimte voor verbetering.

De filmploeg van Omroep Gelderland 

blijft nog even om ook ‘s avonds te 

filmen. Ze worden verrast met een 

maaltijd en drankjes, belangeloos 

verzorgd door een aantal cateraars 

uit de wijk.

In de avond is het afgeladen vol 

in de huiskamer van ‘t Huukske. 

Presentatrice Angelique Krüger 

praat de avond aan elkaar. 

Meegekeken wordt op het grote scherm, 

waar de andere beheerders hun zegje doen 

over ‘t Huukske. Ze vinden ons buurthuis 

gezellig, lekker kneuterig, voor jong en 

oud. Het aantal punten dat ze geven is geen 

slechte score: 19 van de 25 punten!

De avond krijgt een muzikaal tintje als 

het maandagmiddagkoor iedereen 

meekrijgt met een Nederlandstalige 

levensliedmedley en Banda Exota maakt 

de avond helemaal af met swingende 

Caribisch muziek. Alle aanwezigen in de 

barruimte gaat uit hun plaat. De uitslag van 

de wedstrijd is nog niet bekend, maar een 

feestje was het zeker.

De uitzendingen zijn tot en met half 

december op de zondag om 17.20 uur te 

zien bij Omroep Gelderland. Van zondag 8 

tot vrijdag 13 december kan online worden 

gestemd op het buurthuis. Uitreiking van de 

prijs is op 14 december in het Provinciehuis 

en de uitzending hiervan op 15 december 

bij Omroep Gelderland.

Meer informatie over de wedstrijd is te 

vinden op www.dorpshuisvanhetjaar.nl  en 

programma’s terugkijken op http://www.

omroepgelderland.nl/

AL

Bij Omroep Gelderland zijn sinds een aantal weken de 
uitzendingen van het programma ‘Dorpshuis van het jaar’ 
te volgen. Welk dorps- of buurthuis in Gelderland is het 
meest bruisend? Thema dit jaar is ‘sport en bewegen’.  
Uit alle dorpshuizen die zich hebben aangemeld heeft de 
jury zes finalisten geselecteerd en ons eigen buurthuis  
‘t Huukske zit erbij, naast ‘t Dorpshuus in IJzerlo, 
MFC Doelum in Renkum, Stichting Dorpsaccomodatie 
Rietmolen in Rietmolen, het Stadshuus in Lochem en  
MFC De Steen in Heerewaarden. 
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Het atelier van ‘t Huukske wordt door verschillende huurders met 
uiteenlopende doeleinden gehuurd. Eén van onze huurders, die 
ook het begin van de verzelfstandiging van buurthuis ‘t Huukske 
heeft meegemaakt, is Ingrid van Aert van Hardop Kijken. 

Zij huurt het atelier al acht jaar voor haar 

teken/schildercursussen. Aan haar lessen 

op donderdag nemen zo’n dertien cursisten 

deel, zo’n beetje het maximum dat de 

ruimte aankan. 

In de lessen die Ingrid geeft draait het om 

een onderzoekende houding. ‘Wat is er 

te zien? En … wat zie ik?’  Ingrid begeleidt 

haar cursisten om hierin een vertaalslag 

te maken naar beeld. Ze zorgt voor steeds 

weer nieuwe uitdagende opdrachten 

waardoor er met verschillende materialen, 

zoals acrylverf, houtskool en inkt, kan 

worden gewerkt. Ze gidst de mensen door 

een onbekend proces en legt daar ook de 

nadruk op. Het eindresultaat is iets wat daar 

ontstaat. 

Ingrid zoekt naar de eigenheid van 

iedere cursist en versterkt die. Met haar 

bijzondere visie en leertechnieken weet 

ze haar cursisten te inspireren en om zich 

te verwonderen over de hen omringende 

wereld en hun eigen werk.

Een aandachtige houding in het observeren 

is essentieel. De tijd wordt even stilgezet 

als je observeert. Leren kijken is het 

basisprincipe van haar lessen. 

Wat Ingrid merkt tijdens haar lessen is dat 

haar cursisten soms moe aankomen maar 

helemaal opgeladen weer vertrekken na 

de les.  Aan het eind van de les wordt op 

de muur al het werk opgehangen. Ingrid 

begeleidt een gesprek waarin samen wordt 

gekeken en nabesproken. Samen “hardop 

kijken”.

Gebruikte acrylverf neemt ze na afloop van 

de les mee naar huis en laat ze indrogen 

alvorens het bij het chemisch afval te doen. 

Er wordt niets door de afwasbak van het 

atelier gespoeld. Zo zorgt Ingrid samen met 

haar cursisten voor een schone werkplek 

in ’t Huukske en draagt ze bij aan een 

duurzame kringloop.

De prijzen van haar lessen zijn inclusief 

alle professionele materialen. In het 

nieuwe seizoen is er ook een groep op 

dinsdagochtend begonnen. Er is nog ruimte 

om deel te nemen. 

Bent u nieuwsgiering naar Hardop kijken 

of wil je deelnemen op dinsdagochtend? 

info@hardopkijken.nl of 

http://www.hardopkijken.nl/

Ingrid van Aert zet haar cursisten aan tot 
verwondering door anders te leren kijken

Het lichte atelier is van ‘t Huukske is 

een ruimte op het Noorden met grote 

lichtkoepels. Op de grond ligt linoleum 

en er hangen tien ezels waardoor deze 

ruimte uitermate geschikt is voor creatieve 

bijeenkomsten. Er staan zeven grote tafels 

met stoelen wat maakt dat de ruimte ook 

geschikt is om te vergaderen of bijeen te 

komen. 

Het atelier heeft een etspers en een 

snijmachine. Er is een wandenkast met 

afsluitbare kasten die te huur zijn om de 

materialen voor uw cursus of lessen te 

bewaren. 

Wilt u zelf het atelier huren? Dat kan!  Voor 

meer informatie kunt u mailen naar: info@

thuukskearnhem.nl Of loop gerust even bij 

ons binnen.
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Buurtbewoners zeggen: 

De wijk 
wordt 
nog beter

Zo ‘n tachtig buurtgenoten kwamen 

dinsdag 5 november naar de 

informatiebijeenkomst. Naast zoveel 

wijkbewoners was locatiemanager Arjan 

Veltmaat als gastheer aanwezig. Hij hield 

een kort praatje waarin hij uiteenzette 

dat hij vroegtijdig met de buurt in 

gesprek wilde, om te voorkomen ‘dat het 

gebouw alsnog opgekocht wordt door 

een projectontwikkelaar’ en ‘ik wil als 

een goede buur afscheid van u nemen. 

Met de ideeën uit de buurt gaat een 

stedebouwkundige aan de slag en met 

een kleine delegatie van omwonenden 

worden de plannen concreet gemaak en 

aan de Gemeente gepresenteerd, want de 

Gemeente heeft ook een stem.’ 

Bart Wildschut was present om de discussie 

in goede banen te leiden. Eerst interviewde 

hij enkele bewoners afzonderlijk en daarna 

kwam de zaal aan de beurt. Via de mobiel 

kon het publiek zijn mening kenbaar maken 

en de antwoorden verschenen op een groot 

scherm.

De vragen: ‘Hoe belangrijk is deze plek 

voor uw woonomgeving, RijnIJssel wil u 

betrekken bij de toekomst van deze locatie, 

en zijn er tips voor de toekomst om het 

goed te doen?’ brachten een stortvloed aan 

reacties op gang. 

Op de acht flapovers konden subgroepen 

hun zegje doen, een greep uit de vele 

ideeën en tips: rust, groen en levendig, 

ontmoeting, parkeerplaatsen, knarrenhof, 

tiny houses, woningen voor één- en 

tweepersoonshuishoudens, mix van 

senioren en starters, zorgboerderij, 

pluktuin, horeca, karakter van de 

wijk behouden, goede architectuur, 

infrastructuur, deelauto’s, energieneutraal, 

energieleverend, huur en koop (de 

bestemming is sowieso 30% sociale 

woningbouw), hergebruik van bestaand 

materiaal.

Het opmerkelijke is dat op alle acht 

flapovers nagenoeg identieke ideeën staan. 

Zoveel saamhorigheid in de buurt moet 

wel iets moois teweeg brengen. Buren, we 

mogen er trots op zijn dat we hier wonen!

Begin volgend jaar, 22 januari, zal 

een kleinere groep buurtgenoten, 

een stuurgroep, de ideeën van 5 

november uitwerken in een programma 

van uitgangspunten en een eerste 

stedenbouwkundige verkenning.

Heeft u alsnog belangstelling om 

mee te denken in de plannen, mail 

naar veluwestraat@rijnijssel.nl 

J J

Een uitgebreid verslag van RijnIJssel zelf, is te vinden 

op Facebook         en website           Arnhem-West

ROC RijnIJssel gaat drie schoolgebouwen afstoten, behalve de 
panden aan de Thorbeckelaan en de Zijpendaalseweg wordt 
ook het ROC in de Veluwestraat verkocht. Omwonenden 
werden uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe 
bestemming van het terrein.
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Nieuwe vormen van wijkdemocratie

10

Nog geen lid 
van Panel West?

Nieuwe deelnemers voor het digitale 
panel zijn uiteraard nog steeds van  
harte welkom en kunnen zich nog  

altijd aanmelden   

Informeren, 
overleggen 

en beslissen 
 in de wijk!

Buurtavond
Op 26 september was er een drukbezochte buurtavond in ’t Huukske. 
Het onderwerp: hoe kunnen en willen de bewoners van Heijenoord en 
Lombok geïnformeerd worden, met elkaar discussiëren en samen 
besluiten nemen. Een van de zaken waarover de wijk kan beslissen is 
de verdeling van het bewonersbudget, een aardig bedrag dat we 
samen te besteden hebben. 

Er  kwamen vier modellen ter sprake: 

1) Een Bewonersoverleg, ofwel de 

klassieke vergadering waarbij je elkaar 

daadwerkelijk ontmoet. 

2) Digitaal overleg, met behulp van de 

computer. Momenteel gebeurt dat deels 

al door middel van PanelWest, waarbij 

200 wijkbewoners zijn aangesloten die 

hun mening kunnen geven over bepaalde 

wijkzaken. 

3) Een combinatie van Bewonersoverleg 

en PanelWest. 

4) Een coördinerende rol voor het Team 

Leefomgeving met werkgroepen rond 

bepaalde thema’s als duurzaamheid, 

wijkeconomie en wijkdemocratie, plús 

het inzetten van PanelWest. Model 4 

komt het dichtst bij de huidige situatie. 

Model 3 kreeg de meeste voorkeur, al 

was nog niet helemaal duidelijk hoe het 

Bewonersoverleg er precies zou moeten 

uitzien en wat de taken zouden zijn. 

Duidelijk werd ook dat de informatie-

voorziening naar de wijk niet goed werkt. 

De papieren wijkkrant komt maar vijf keer 

per jaar uit, de wijksite functioneert niet 

naar behoren en wordt te weinig bekeken. 

Mogelijk zou een veertiendaags bulletin 

een goede aanvulling zijn. Zo’n bulletin 

zou kort actueel nieuws moeten bevatten 

en verwijzen naar plekken waar meer 

informatie te vinden is. Het bulletin zou 

zowel digitaal (te vinden op de site en per 

e-mail toegestuurd) als op papier (te vinden 

in winkels, horeca en als muurkrant) breed 

verspreid moeten worden. Daarnaast zou 

de wijksite een boost moeten krijgen.  

Vervolgavond
Op 11 november vond er een vervolgavond 

plaats.

Wat betreft een betere 

informatievoorziening blijkt er een goede 

start ook te zijn gemaakt met overleg over 

een tweewekelijks bulletin. Het eerste 

zal breed worden verspreid. Ook wordt 

gewerkt aan het verzamelen van informatie 

voor de wijksite.

Ten aanzien van het Bewonersoverleg, 

met het vroegere Wijkplatform in het 

achterhoofd, kwamen er twee taken 

duidelijk naar voren: 1) het overleg over 

onderwerpen die de wijk aangaan door 

middel van informeren, discussiëren en 

besluiten en 2) contactpersonen waar men 

terecht kan voor vragen vanuit de wijk en 

van buiten de wijk. Die laatste taak is nu 

overgenomen door het Team Leefomgeving 

maar het zou eigenlijk beter zijn als 

wijkbewoners dat weer zelf doen. Het 

blijkt echter moeilijk voldoende mensen te 

vinden voor beide taken. 

Er werd gekozen voor het opzetten van een 

netwerk van betrokken buurtbewoners die 

door het Team Leefomgeving geraadpleegd 

kunnen worden als er vragen zijn.  

We blijven onderzoeken of er voor het 

Bewonersoverleg een vaste groep mensen 

te vinden is die zich daar voor een flinke tijd 

aan willen verbinden.

Ondertussen blijven we natuurlijk gebruik 

maken van PanelWest. Hopelijk gaan steeds 

meer wijkbewoners hieraan meedoen. 

Het moge duidelijk zijn: we komen 

steeds weer een stapje verder in onze 

wijkdemocratie!
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Bezitter van een hond? 

Schitterend. Zadel de wijk niet 

op met overlast. Ruim de poep 

dus gewoon op met behulp van 

een zakje. Top! 

Op 12 november vond er in ’t Huukske een informatieavond 

plaats over elektrisch deelvervoer, georganiseerd door 

GroenWest. Meer dan 20 geïnteresseerde wijkbewoners 

waren hier op afgekomen (en nog eens hetzelfde aantal was 

geïnteresseerd maar kon niet aanwezig zijn). Ze werden door 

de aanjagers Marc Klaassen en David Berg van ArnhemAan 

wegwijs gemaakt in de wereld van (elektrisch) autodelen. 

Wist je bijvoorbeeld dat een privé auto 
gemiddeld 90% van de tijd stilstaat? En 
dat één deelauto vijf tot tien privé auto’s 
vervangt? En dat je op heel veel verschillende 
manieren een auto kunt delen? 

Je kunt natuurlijk je eigen auto verhuren via organisaties als 

Mywheels en Snappcar, of een auto met de buren delen, via 

bijvoorbeeld autodelen.info. Veel animo en interesse bleek er te 

zijn voor een optie waarbij je een auto least of huurt via een externe 

partij. Hetzij in de vorm van een coöperatie (via Coöperatieauto), 

of via een commerciële aanbieder als Wedrivesolar. Het riep 

interessante vragen op over abonnementsvormen, prijzen en 

soorten auto’s. Genoeg om over door te praten en dat is precies wat 

we gaan doen. 

Vervolgavond
Op dinsdag 10 december is er een vervolgavond voor de inwoners 

van de wijken Arnhem-West, Angerenstein en Alteveer-Cranevelt 

over elektrisch deelvervoer. Hierbij zijn ook Coöperatieauto en 

Wedrivesolar aanwezig om zichzelf te presenteren aan de wijken en 

vragen te beantwoorden. Hopelijk kunnen we heel snel hierna al de 

eerste elektrische deelauto’s zien rondrijden in onze wijk, waardoor 

Arnhem-West als Wijk van de Toekomst nog groener en duurzamer 

kan worden. 

De informatieavond op 10 december vindt plaats in Halte2030, Oude 

Kraan 72, Arnhem (tijdstip wordt nog bekendgemaakt) 

Wil je meer informatie, je aanmelden voor 10 december 

of je interesse kenbaar maken in elektrisch deelvervoer, 

mail dan naar autodelen@groenwestarnhem.nl

Autodelen kan ook met 
elektrische auto’s!
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Gegrepen 
door de Cello

Cellistenechtpaar 
Mariëtte Freijzer en 
René Berman

Het echtpaar woont sinds twee jaar met 

zoontje Samuel in Heijenoord, met René’s 

grote kinderen vormen  ze een gezellig, 

samengesteld gezin. Ze vinden het een 

fantastische plek, veel leuke mensen, goed 

contact met de buren, dicht bij de stad én 

dicht bij het bos. Hier horen we de tevreden 

wijkbewoner waarin we ons waarschijn-

lijk allemaal herkennen. Maar wat hen zo 

bijzonder maakt, is natuurlijk die cello.

Allereerst natuurlijk de vraag, wat 

het instrument zo speciaal maakt. 

René zegt enthousiast: ‘De geweldige 

variatiemogelijkheden van het bespelen 

van dit instrument, van stratosferisch hoog 

tot laag, van heel snel tot mooi langzaam 

en bovendien de enorme subtiliteit die je in 

je spel kunt leggen.’

René komt uit een muzikale familie, 

zijn vader was pianist en moeder 

amateurmuzikant. Als kind voelde hij zich 

het aller-veiligst als hij onder de vleugel zat 

terwijl zijn vader piano speelde. Eigenlijk 

wist hij in zijn jeugd niet dat er nog andere 

muziek was dan klassieke muziek. Er 

kwamen altijd veel musici in het huis om 

samen te spelen. Toen hij iemand cello 

hoorde spelen, was hij meteen verkocht. 

Mariëtte maakte ook al vroeg kennis met 

klassieke muziek, alhoewel dat begrip 

ruim gehanteerd werd. Zo werd thuis veel 

Bernstein gedraaid, onder andere bekend 

van de West Side Story. Het hele gezin 

maakte muziek en er werd veel gezongen. 

Ek jaar gingen ze naar de klassieke 

concerten in het Utrechtse Vredenburg. Op 

de basisschoolleeftijd speelde Mariëtte 

klassieke gitaar, maar ze vond het op een 

bepaald moment jammer dat de klank 

van de  gitaar zo snel weg was. Ze wilde 

een instrument waarbij de toon heel lang 

kon klinken. Toen ze op de radio een cello 

hoorde, was het haar meteen duidelijk. Op 

elfjarige leeftijd wisselde ze de gitaar in 

voor de cello. 

Beide artiesten speelden in hun middelbare 

schoolperiode cello in een jeugdorkest. 

Daarna volgden voor beiden het 

conservatorium en vervolgopleidingen in 

Londen. 

Wat ze na het conservatorium beroepsmatig 

gingen doen is te veel om op te noemen. 

Daarom een selektie. René kreeg al snel een 

baan bij het Brabants Orkest in Den Bosch, 

maar ging ook nog een jaar les geven in 

Yogjakarta in Indonesië. Sinds 25 jaar is hij 

solo-cellist bij het Gelders Orkest. Daarnaast 

geeft hij les aan de conservatoria in Arnhem 

en Zwolle. Mariëtte speelde onder andere 

bij het Cello Octet Amsterdam en viel 

regelmatig in bij diverse grote orkesten, 

waaronder het Rotterdams Philharmonisch 

Celliste Mariette Freijzer speelde Le Cygne afgelopen editie 
van KUNSTMETMEKAAR, buiten onder de grote overkapping 
van Klimmendaal, op een zonnige maar koude zondagmiddag in 
februari. Ze bracht er niet alleen de dansers (vier kinderen met 
beperking en twee professionele dansers) mee in vervoering, 
maar zeker ook het publiek. Ik besloot toen om Mariette en haar 
man René Berman, beiden professioneel cellist, te vragen voor 
de rubriek Kunst in Arnhem-West, maar het duurde lang voor we 
een moment vonden voor een interview. Want Mariëtte en René 
hebben een fijne, volle agenda. 

Een tip: Ga vóór je dit artikel gaat lezen even naar YouTube en luister terwijl 

je leest naar Le Cygne van Saint-Saëns. Bijvoorbeeld met cellist YoYoMa. 
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Maak wonen in de wijk leuk voor 

iedereen, ook voor mensen met een 

ondersteuningsachtergrond. Onze 

wijk heeft een mooi kunstproject, 

waaraan iedereen kan meedoen: 

KUNSTMETMEKAAR. 

Zondagmiddag 16 februari is er weer een 

theaterroute in Heijenoord en de week 

ervóór een beeldende kunstroute in de 

Oranjestraat in Lombok. 

www.kunstmetmekaar.nl en 

info@kunstmetmekaar.nl

Doe mee, als artiest of als publiek. Top!

Orkest, Amsterdam Sinfonietta en het 

Gelders Orkest. Maar haar hart ligt in 

toenemende mate bij kamermuziek en het 

lesgeven. Samen spelen ze ook als cello-

duo en bij het Sonsbeek-kwintet. Ze leerden 

elkaar kennen tijdens het spelen van de 

Götterdämmerung van Wagner, in die opera 

stort de wereld in, de hunne kwam juist tot 

stand.

Tot slot noem ik graag ‘Bach aan bed’. Op 

verzoek van vrienden en familie speelde 

Mariëtte enkele jaren geleden aan huis 

en in het ziekenhuis voor mensen 

die door ziekte werden beperkt in 

hun bewegingsvrijheid. Wat haar 

opviel, was dat het geluid van de 

cello degenen voor wie ze speelde diep 

raakte en dat het hen een moment van 

verlichting, schoonheid en rust gaf. 

Toen in 2010 een zeer dierbaar iemand 

ernstig ziek werd en ze verschillende 

keren voor haar speelde, ontstond 

het idee van ‘Bach aan bed’ met als 

doel om cellomuziek tot klinken 

te brengen in een persoonlijke 

sfeer thuis of elders. Ik zeg tegen 

alle lezers: ‘Onthoud dit en maak 

er gebruik van.’ Want dit gun je 

iedereen. 

AH

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
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KINDERHOEK VAN ARNHEM-WEST
Aan de kinderen van Arnhem-West

Dag lieve kinderen,
Op zaterdag 23 november om 11.00 uur is het zover: dan komen we weer bij jullie op 

bezoek in Arnhem-West. De Pieten en ik hebben weer veel zin in. Samen met de West 

Arnhemsche Muziekvereeniging maken we er een gezellig feest van. De tocht start bij 

de Heijenoordschool, ingang Gentiaanstraat.  De route gaat net zoals vorig jaar door 

Lombok en Heijenoord. Tussen 12:00u en 12:15u hoop ik weer warm onthaald te 

worden in het Blikken Theater van de Heijenoordschool. 

Na zo’n mooie tocht door de wijk mag Amerigo genieten van een lekkere wortel 

en een zak haver. Ik kan dan fijn met jullie mijn verjaardag vieren. Ik weet nog 

van vorig jaar dat jullie heel mooi kunnen zingen. De Pieten staan al weer te 

springen om met jullie de Pieten-oefeningen te doen. Rond 13:00u stijg ik 

weer op mijn trouwe viervoeter voor een bezoek aan andere kinderen. En 

vóór die tijd krijgen jullie nog een verrassing. 

Tot 23 november!

De hartelijke groeten van Sinterklaas & zijn Pieten

Waar in de wijk?
Het juiste antwoord van het zoekplaatje van de vorige wijkkrant was: de 

plakzuil in Lombok. 

Lara stuurde het juiste antwoord en heeft het Arnhem-West t-shirt 

gewonnen. Het staat haar heel goed! Wil je ook zo’n mooi t-shirt winnen? 

Kijk dan goed naar het nieuwe zoekplaatje. Stuur het juiste antwoord 

naar: redactie@arnhemwest.nl. Stuur het juiste antwoord voor 31 

december 2019 en wie weet sta jij wel in de volgende wijkkrant!

Zin om gewoon lekker te 
zingen samen? 

Nederlands repertoire en 
gewoon eenstemmig? Kom dan op 
maandagmiddag zingen in ‘t Huukske 
van 15.30 tot 16.30 uur. Gezellig.
Tot maandag.Top!

De koffiebus
Op vijf donderdagen in september en oktober stond Carla Rosink met ‘De Koffiebus’ langs 

de Oranjestraat, precies tegenover de Spar. Een echte bus was het niet, maar wel een grote 

partytent, die aan alle kanten open was. Een tijdelijke ontmoetingsplek, met gratis koffie en 

thee, live-muziek, maar bovenal een luisterend oor. Bewoners van Lombok konden bij Carla 

hun verhaal kwijt over wat ze mooi vonden van de wijk, wat ze misten en wat er samen in 

gang gezet zou kunnen worden. 
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Huh ....? Een tijdelijke ontmoetingsplek? We 

hebben toch ‘t Huukske? En als je vragen hebt 

kun je toch op donderdagochtend bij het Sociaal 

Wijkteam terecht in het clubhuis van de WAMV? 

Of bij het Team Leefomgeving? Carla legt uit dat 

ze geen concurrent was. Sterker nog: ze was in-

gehuurd door het Sociaal Wijkteam en het Team 

Leefomgeving. 

Waarom deze aanpak? De partytent stond in de 

Oranjestraat, een grote straat met veel voorbij-

gangers. Er komen heel wat mensen langs die 

naar de Spar gaan, maar ook mensen die nooit in 

‘t Huukske komen of naar het wijkteam gaan. De 

partytent lag mooi op die drukke route en niet, 

zoals ‘t Huukske en het clubhuis van de WAMV, 

wat weggestopt in de wijk. De partytent was 

R.O.C. Rijn-IJssel wil goede buur zijn
Enige weken geleden vond er een incident plaats in de Veluwestraat.  
Een leerling van het ROC Rijn-IJssel reed tegen het eenrichtingsverkeer in.  
Hij werd tegengehouden door een wijkbewoner en er volgde een 
schermutseling. De betreffende bewoner had hierover een gesprek met 
Mark Meijering, teamleider en contactpersoon van de school voor de wijk.  
Er werd besloten de wijkkrant te vragen aandacht te besteden aan mogelijke 
overlast van de leerlingen in de woonomgeving.

Mark zegt dat hij snapt dat de wijk over-

last ervaart. Het gaat niet alleen om het 

rijgedrag van sommige leerlingen, het gaat 

ook om blikjes in tuinen, roken op straat en 

parkeeroverlast op speciale momenten als 

de diploma-uitreiking. Hij vindt de overlast 

uiteraard niet goed te praten. De school wil 

graag een goede buur zijn. Een deel van het 

probleem is dat de leerlingen pubers zijn 

wat betekent dat een aantal van hen soms 

met bravoure dingen doet die eigenlijk niet 

horen. Dan moet je als school corrigeren en 

leerlingen nadrukkelijk wijzen op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Temeer omdat deze 

jongeren worden opgeleid voor pedagogisch 

en sociaal werk en natuurlijk moeten leren 

hoe ze zich behoren te gedragen in het 

sociale verkeer.

Mark benadrukt nog eens dat de school 

graag een goede verhouding heeft met 

de wijk. Als wijkbewoners een keer een 

ruimte nodig hebben voor een vergadering 

of repetitie mogen ze aankloppen bij de 

school. Als er vervelende dingen gebeuren 

kan men direct contact opnemen met hem. 

Dit kan per mail m.meijering@rijnijssel.nl of 

telefonisch 026-3129770. Uiteraard kunnen 

wijkbewoners leerlingen aanspreken op 

hun gedrag, maar soms is het handiger dat 

de school dat doet. Bij incidenten als tegen 

het verkeer inrijden kan het beste het num-

merbord en/of autotype

doorgegeven worden. Natuurlijk kan men 

ook de wijkagent inschakelen. 

Open dag met rondleiding
Helaas kan de school niet vermijden dat 

er drie keer per jaar parkeeroverlast is, bij 

open dagen en de diploma-uitreiking. Dat 

levert al gauw 150 extra auto’s op in de 

directe omgeving van de school. 

Op dinsdag 26 november is van 16.00 tot 

20.00 uur zo’n open dag. Om 19.00 uur 

geeft Mark dan speciaal voor wijkbe-

woners graag een rondleiding om uit te 

leggen wat ze precies doen op school en 

waarvoor wordt opgeleid. U bent van 

harte uitgenodigd.

AH

letterlijk heel open, je kon er zó instappen. Carla 

had tijd voor een gesprek en nam die  tijd ook. 

Ze wachtte niet af of mensen hun verhaal wilden 

doen, ze stapte gewoon zelf op iedereen af. Dat 

ze niet in de wijk woont of werkt was een voor-

deel, ze kon zo onbevangen vragen stellen. Geen 

zin of tijd voor een praatje? Even goede vrienden. 

Carla tekende uiteindelijk 112 verhalen op. 

Wat zijn zoal de conclusies uit al die verhalen? 

Opvallend veel mensen zijn tevreden over het 

wonen in de wijk. Heel wat wonen er al lang 

en zijn niet van plan te vertrekken. Zo zei een 

bewoner: ‘Als er iets is, is er hulp, je kent elkaar 

zonder elkaar te overlopen, er wordt veel voor 

elkaar gedaan.’ 

Toch zijn er ook problemen. De verkeersdrukte 

wordt genoemd, met twee keer per dag file in de 

Oranjestraat, er is achterstallig onderhoud van 

Volkshuisvesting, scholieren laten rotzooi achter 

en hondeneigenaren de poep. 

Ook is er eenzaamheid, een ingewikkeld 

probleem. Sommige wijkbewoners zie je nooit. 

Doen ze dat bewust en voelen ze zich er prettig 

bij? Of is het onvermogen en zouden ze gebaat 

zijn bij contact? Hoe haal je die laatste groep uit 

hun isolement? Wie moet dat doen? Medebewo-

ners? Hulpverleners? 

Voor buurthuis ‘t Huukske zijn er tips: organiseer 

meer activiteiten voor kinderen, jongeren en 

jong volwassenen. een kookclub voor kinderen, 

muziekconcerten op zondagmiddag, verhalen-

vertellers, stoere sporten als karate of kickbok-

sen. 

Het voert te ver om in de wijkkrant op alles gede-

tailleerd in te gaan. Carla heeft haar bevindingen 

voorgelegd aan het Team Leefomgeving en het 

Sociaal Wijkteam. Die gaan er nu mee aan de 

slag en doen dat uiteraard samen met de wijkbe-

woners. Bedankt Carla, we gaan met nog meer 

energie en inzet werken aan onze wijk. 

AH
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Spar Van Gorkum sluit zijn deuren

Supermarkt Spar Van Gorkum aan de Oranjestraat gaat dicht. Kom afscheid nemen van onze 
eigen buurtsuper op zaterdag 23 november om 13.00 uur. Onder de muzikale klanken van de 
West Arnhemsche Muziekvereeniging worden de Sparvlaggen van de gevel gehaald en sluit 
de Spar zijn deuren.

Bedrijfsleider Cyril van Gorkum vertelt 

vanuit de personeelsruimte achter de 

supermarkt over de laatste werkweken 

in zijn supermarkt aan de Oranjestraat. 

Hij heeft het druk, drukker dan normaal 

rond deze tijd. De Spar moet nog even 

blijven draaien met minder assortiment 

en ondertussen lopen gesprekken met 

de nieuwe bedrijfsleider van Hoogvliet. 

Toch is Cyril ontspannen en heeft hij zin 

in de nieuwe stap. 

Vijfentwintig jaar geleden nam hij de 

MeerMarkt aan de Oranjestraat over. Twaalf 

jaar geleden werd het een Spar. Het hele 

proces rondom een grotere supermarkt aan 

de Utrechtseweg begon ook rond die tijd. 

Cyril had toen al, het idee dat een echte 

buurtsuper, zoals de Spar altijd is geweest, 

niet meer van deze tijd is. De ontwikkelin-

gen zijn voor een kleine buurtwinkel niet 

meer bij te houden: langere openingstijden, 

ook op zondag open zijn en de opkomst van 

internet. Allemaal ontwikkelingen waarin 

je niet kunt meegaan als klein bedrijf. Cyril 

voelde wel voor de plannen voor een gro-

tere supermarkt aan de Utrechtseweg. 

Rond 2013 kwam supermarkt Hoogvliet 

met een nieuw plan en maakte Cyril al 

afspraken rondom het overnemen van zijn 

Spar-team. Door allerlei omstandigheden 

liep de uitvoering zo lang uit dat Cyril de 

laatste jaren weleens dacht het voor zijn 

pensioen niet meer mee te maken. Er 

speelde van alles de afgelopen jaren: waar 

komt de parkeergarage, hoe groot wordt 

de winkel, aan welke kant komt de ingang 

van de supermarkt, hoe verbinden we die 

met de andere winkels in de Oranjestraat en 

hoe behouden we de historische tegel-

vloer in het pand van de nieuwe brasserie. 

Al deze zaken zijn inmiddels opgelost en 

buurtbewoners en ondernemers in de wijk 

kijken uit naar de opening van de nieuwe 

supermarkt.

In plaats van een buurtsuper krijgt Arnhem-

West krijgt nu een moderne Hoogvliet, 

die ook meer klanten zal gaan trekken uit 

omliggende wijken. Toch hoopt Cyril dat het 

karakter van de buurtsuper zoveel mogelijk 

bewaard blijft. Het leukste aan al die jaren 

werken in Arnhem-West vond Cyril dat 

de Spar een echte ontmoetingsplek was 

voor de buurt. Mensen kwamen binnen 

voor een halfje brood en bleven langer in 

de winkel doordat ze allerlei bekenden 

tegenkwamen. “Het gemêleerde publiek 

van Arnhem-West heb ik altijd als een heel 

prettige klandizie ervaren.”

Nu is het eindelijk zover en Cyril heeft er zin 

in. Hij gaat minder werken: ‘maar’ 40 uur 

per week. “Ik heb het idee de laatste jaren 

meer in de supermarkt geweest te zijn dan 

thuis. Dat gaat nu eindelijk anders worden” 

Cyril: “ik ga privé een inhaalslag maken. 

Ik wil wat vaker thuis zijn en een keer een 

week op vakantie” Dat laatste is er namelijk 

niet van gekomen tijdens zijn tijd als be-

drijfsleider: “In dit type winkel kan eigenlijk 

niemand mijn taak overnemen” Wat er op 

het verlanglijstje van Cyril staat: “Ik hoef 

niet eens heel ver weg. Een week naar Zuid-

Limburg, daar heb ik nou echt zin in”. 

Wat Cyril ook fijn vindt, is dat zijn hele team 

meegaat naar Hoogvliet. Cyril krijgt zelf de 

leiding over de kassagroepen en de service-

balie. Voor bewoners van Arnhem-West dus 

bij binnenkomst al een bekend gezicht in de 

nieuwe supermarkt. 

Cyril en zijn team hopen buurtbewoners op 

23 november om 13.00 te ontvangen om 

afscheid te nemen van de Spar. Tot dan!

NJ

fotos: Nienke Jongsma
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Aandacht voor historische gebeurtenissen 
in Lombok

Op zondagmiddag 27 oktober stond de gang van ’t Huukske vol met 

mensen die met elkaar foto’s van het oude Lombok bekeken. Men 

wisselde levendig ervaringen en wetenwaardigheden uit, wees elkaar 

op details, er was veel belangstelling. Het was de opmaat tot een 

middag die was georganiseerd door het Historisch Genootschap 

Prodesse Conamur en die bestond uit een aantal lezingen die 

betrekking hadden op Lombok, een interview en een wandeling door 

de wijk onder leiding van officiële gidsen. 

De eerste lezing van de heer Burgers ging 

over de aanleg van de spoorweg die nu 

Heijenoord van Lombok scheidt. Aanvan-

kelijk eindigde die lijn vanuit Amsterdam 

in Arnhem, de goederen konden hier op 

schepen worden overgeladen om naar 

Duitsland te worden vervoerd en vice versa, 

voordat men bedacht dat het slimmer was 

om de spoorlijn door te trekken. Het was in 

die tijd vooral Koning Willem II die dit soort 

projecten stimuleerde, het parlement vond 

het allemaal niet nodig: je kon toch best in 

twee dagen die afstand per koets afleggen? 

Burgers vertelde beeldend over de aanleg 

van het traject (heel veel grond verplaatsen 

om de hoogteverschillen te overbruggen) 

en de routes die de revue passeerden (over 

de Veluwe, of van Utrecht naar Wageningen 

en dan langs de Rijn naar Arnhem) voordat 

besloten werd tot de huidige route. Over de 

bouw van het eerste en de latere stations, 

het rangeerterrein, het doortrekken van de 

sporen naar Zutphen en naar Nijmegen, de 

verschillende spoorbreedtes die de diverse 

spoorwegmaatschappijen hanteerden, 

allemaal dingen waarvan je je nu realiseert 

dat dat vroeger niet normaal was. 

Na de lezing ging iedereen naar buiten om 

in drie groepen door Lombok te wandelen 

met een gids die allerlei interessante din-

gen vertelde. Over de oorlog uiteraard, over 

het St. Elisabeths Gasthuis (we mochten 

naar binnen!) en de bijbehorende kapel, 

hoe een en ander in de 19de eeuw tot stand 

was gekomen en door wie betaald. Veelal 

door rijke particulieren, want de gemeente 

bemoeide zich niet met katholieke zieken-

zorg. Het was bijzonder om door die histori-

sche gebouwen te lopen waar je vroeger als 

patiënt wel kwam maar nu niet meer snel 

binnen komt. 

Weer terug in ’t Huukske werd mevrouw 

Ariëns geïnterviewd, een dochter van de 

directeur van de Steenfabriek Meinerswijk, 

zij was als meisje werkzaam geweest in 

het Elisabeths Gasthuis. Ondanks haar hoge 

leeftijd (94) vertelde ze helder, duidelijk 

verstaanbaar en met veel humor over 

de tijd die ze daar tijdens de oorlog had 

meegemaakt, de nonnen die er de scepter 

zwaaiden, de situatie tijdens Market Garden 

en de evacuatie daarna. Een en ander mede 

aan de hand van geprojecteerde foto’s.

Na dit levendige gesprek was er nog een 

lezing over de overval van het Verzet in de 

Tweede Wereldoorlog op de Koepel, waar 

twee belangrijke mensen gevangen zaten 

die bevrijd moesten worden voordat ze 

door marteling zouden kunnen ‘doorslaan’. 

De heer De Vries maakte er een spannend 

verhaal van.

Daarna was er gelegenheid tot napraten en 

iets te drinken. Het was een leuke middag.

HM

foto’s: Anne Luchies

 17



Janine Lenting, tijdelijk coördinator in
‘t Huukske
Nadat ‘t Huukske jaren heeft gedraaid met alleen vrijwilligers, 

is er sinds kort weer een betaalde kracht in ‘t Huukske. Janine 

Lenting komt het team tien maanden lang versterken. Hoewel 

er wordt gesproken over ‘beheerder’, gebruikt Janine die term 

liever niet. Ze zegt: ‘Bij beheerder denk je aan iemand die de 

deur opent en sluit en hand- en spandiensten verricht, een soort 

conciërge. Ik zie mezelf meer als tijdelijk coördinator. 

Janine is 29 jaar en geboren in Duiven. Ze studeerde 

Cultureel Maatschappelijke Vorming in Nijmegen. Na 

haar studie werkte ze als jongerenwerker in Rheden 

en vervolgens als samenlevingscoach/opbouwwerker 

in Ede. Momenteel is ze verbonden aan ‘Stichting 

Spectrum partner met elan’, een adviesbureau voor 

maatschappelijke vraagstukken. In totaal werkt 

Janine 32 uur bij deze stichting, waarvan 20 uur voor ‘t 

Huukske. Daarnaast heeft ze nog een opdracht in Didam, 

waar ze een wijkanalyse maakt en onderzoekt wat de 

mensen willen om elkaar te ontmoeten. Janine woont al 

vijf jaar in Lombok, samen met haar vriend. Ze zochten 

een leuke buurt en kwamen toen hier terecht.

Hoe wil Janine de zaak in ’t Huukske aanpakken? Graag 

benadrukt ze dat er veel goed loopt en dat ’t Huukske 

zonder meer bestaansrecht heeft. Ze wil echter 

bekijken of dingen anders of handiger kunnen worden 

georganiseerd. In ieder geval is het zaak dat er weer 

meer vrijwilligers actief worden, want momenteel 

komen te veel taken terecht bij te weinig personen. Het 

zou mooi zijn als er ook juist wat jongere vrijwiligers 

bij zouden komen. Janine wil helder krijgen wat 

wijkbewoners van ‘t Huukske verwachten en of 

het buurthuis momenteel wel goed genoeg gezien 

wordt. Misschien moet je het wel geen buurthuis 

of wijkcentrum noemen, maar zou het meer een 

wijkbedrijf kunnen zijn, met op z’n minst een 

horecafunctie. Voor doelgroepen als jonge ouders 

en kinderen zou het in ieder geval aantrekkelijker 

moeten worden. Toegankelijkheid is belangrijk. Niet 

alleen letterlijk, voor mensen met een lichamelijke 

beperking, maar ook het binnenhalen van veel 

verschillende doelgroepen. 

Als ik vraag hoe de situatie over tien maanden is, als 

haar werk bij ‘t Huukske erop zit, antwoordt Janine: 

‘Ik hoop dat er dan een goed draaiende site is, dat 

helder is wie bij ‘t Huukske terecht kan, dat er een 

flinke vrijwilligersgroep is en dat de programmagroep 

stevig in z’n schoenen staat.’ Dat ‘t Huukske meedingt 

naar de titel ‘Dorpshuis van het jaar’ van Omroep 

Gelderland helpt in ieder geval goed mee. Janine heeft 

er dan ook alle vertrouwen in.

AH

Royal Cinema
Green book - 6 december
Victoria Abdul - 10 januari

De films beginnen om 20.15 uur, 

entree €3.-  

Locatie: ‘t Huukske, Mauritsstraat 22

Muzikale kerst
Op maandag 23 december organiseert 

‘t Huukske samen met de West 

Arnhemsche Muziekvereeniging 

een gezellige avond in kerstsfeer. 

Verwarmd door vuurkorven, en 

onder het genot van glühwein en 

een kerststol kun je luisteren naar 

kerstmuziek verzorgd door het 

fanfareorkest.

Aanvang 19:30 uur

Fijne werkplekken 
in ‘t Huukske
Werk je alleen thuis en mis je soms aanspraak? 

Wil je als ZZP’er ook eens ergens  anders dan 

thuis je laptop openslaan? Lijkt het je gewoon 

leuk om nieuwe mensen te ontmoeten terwijl 

je ook nog wat kunt werken?

‘t Huukske stelt de huiskamer beschikbaar om lekker te 

kunnen werken, te netwerken, te overleggen en kennis 

met elkaar te delen. Dit allemaal in de ongedwongen 

huiselijke sfeer van ‘t Huukske. Iedereen is welkom om 

aan te sluiten.

De huiskamer is elke eerste dinsdag en derde 

donderdag van de maand open van 10 tot 15 uur. 

We zetten de koffie klaar en zien jullie graag binnenkort 

in ‘t Huukske!

Green Book geregisseerd door Peter Farrelly
met Viggo Mortensen, Mahershala Ali en Linda Cardellini

‘Green Book’ volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die 

tijdelijk zonder werk zit als zijn nachtclub een paar maanden dicht gaat. Vervolgens 

besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist. De twee 

leven in een totaal verschillende wereld, maar krijgen geleidelijk aan een band met 

elkaar.

Filmaankondigingen toegestuurd krijgen? Vrijwilliger worden bij de filmclub?

Mail naar: filmclub.huukske@gmail.com

Victoria en Abdul door Stephen Frears

Victoria and Abdul is een Brits-Amerikaanse film uit 2017, geregisseerd door Stephen 

Frears en geschreven door Lee Hall, met in de hoofdrollen Judi Dench, Ali Fazal, Eddie 

Izzard, Tim Pigott-Smith, en Adeel Akhtar. De jonge Indiase klerk Abdul Karim reist 

naar Engeland om mee te werken aan de viering van het jubileum van koningin 

Victoria. Er is een klik tussen de koningin en de klerk en er ontstaat een bijzondere 

vriendschap. De bedienden van de koningin doen er alles aan om hun band te 

verbreken maar dat maakt die alleen maar hechter.
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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

 ‘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!


