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‘Corona-hulp’ in Arnhem-West
Kijk verder op pag. 3

Op slot...

LangsRijn&Rails
Kijk ook op Facebook             en website            van Arnhem-West Wijkkrant voor Arnhem-West
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Colofon
Redactie 
Emma Bijl, Maaike van den Bos, 
Erik Braam, Alex Hanssen, 
Nienke Jongsma, José Juten,  
Anne Luchies, Maria Pompe 
eindredactie Hadewych Martens
opmaak Peter van der Graaf
drukwerk Coers & Roest

Redactieadres 
wijkkrant@arnhemwest.nl 

Klachten over de bezorging?  
Bel, schrijf of mail het de redactie. 

Extra exemplaren 
zijn verkrijgbaar bij Vonk.

Kijk ook eens op de website en 
facebookpagina van Arnhem-West. 
Daarvandaan is de wijkkrant ook 
digitaal te bekijken.

 

Aanlevering kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn en Rails 
inleveren vóór 13 mei 2020. 
Bezorging rond 13 juni 2020.

De redactie behoudt zich het recht om 
ingezonden stukken in te korten of niet te 
plaatsen.

G
elukkig hebben we de moestuin nog.  
 
Bijna had ik er de brui aan gegeven; 
twee hete zomers waarin we om de 
dag naar Schaarsbergen togen om 
‘de zaak’ in leven te houden en met 

lege fietstassen weer huiswaarts keerden, 
waren genoeg om mijn geloof in onze 
biologische voedselvoorziening te doen 
wankelen. Een geweldig naseizoen met 
snijbonen en tomaatjes tot in oktober 
maakte weer veel goed. Ik besloot door te 
gaan.   

Tot half maart is het nog geen weer om aan de slag te gaan, de mest is er nog niet en 
het regent continu. De eerste warme dagen vallen samen met de eerste verontrustende 
berichten. De gezamenlijke mestdag, waarop ik normaal met alle collega-tuinders de 
bestelde kruiwagentjes op het  perceeltje kiep, wordt afgelast; iedereen kan het in eigen 
tijd doen.  Ik ga er veel heen, er is genoeg te doen: mest kruien, omspitten, onverwachts 
aspergebedden maken omdat de zaailingen van vorig jaar toch goede wortelstelsels 
blijken te hebben ontwikkeld, koolplantjes uitzetten, spinazie en radijs zaaien, compost 
zeven, het kasje van de Lidl weer opbouwen, omheiningen repareren en de paden 
aanvegen.

En even helemaal vergeten dat: 
-  er vanochtend op het plein van de ASV/Heijenoordschool tafels stonden waarop 

bundeltjes boeken en schriften lagen die in een ongemakkelijke stilte werden 
uitgedeeld aan wachtende ouders en kinderen

-  de klokken van de Sionkerk gisteravond onheilspellend beierden 
-  de avond ervoor halverwege de straat buurtbewoners stonden te applaudisseren voor 

het zorgpersoneel 
-  de Hoogvliet krap zit in de afbakbroodjes maar gelukkig wel voldoende wc-papier in 

de schappen heeft staan 
-  alle wandelaars richting bos geen feest hebben op de zorgboerderij
-  er geen voetbaltrainingen en muziekrepetities zijn, 
daar denk ik pas weer aan op het moment dat ik mijn jas aantrek om naar huis te gaan. 

Ik gun iedereen een moestuin!

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

Even vergeten

Verhaalidee: Nienke Jongsma  
Strip: illustratiestudio Anne Luchies

En voor de vinder 
van het gouden ei is 
er een leuke prijs.

Ondertussen bij de Calluna...Op weg naar de paaseierzoek-
wedstrijd op het speelveld.  

GEVONDEN!Zo leuk meiden! En denk 
er om... het gaat niet 

om het winnen.
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ACTIE in Arnhem-West

Coronahulp  
Het is onduidelijk hoe de situatie zal zijn op het moment dat de 

wijkkrant op de mat valt, maar toen de kopij naar de vormgever 

moest (als u dit leest twee weken geleden) was Nederland al 

aardig in rep en roer vanwege het coronavirus. Rond de dagen dat 

premier Rutte zijn TV-toespraak hield en Bruno Bruins opstapte als 

minister van Medische Zorg had Arnhem-West binnen twee dagen 

de Coronahulp in de wijk voor elkaar, voor Heijenoord, 

Brouwerijweg en omgeving, Lombok en Utrechtsestraat. 

Op maandag 16 maart verscheen de eerste oproep op 
Nextdoor om zo’n hulpplan op te zetten. Diverse ge-
lijkgestemde partijen wisten elkaar al snel digitaal te 
vinden. Lijfelijk ontmoeten voor overleg was er toen al 
niet meer bij. Ina Asbreuk en Martine Passchier boden 
zich aan als contactpersoon en coördinator. Er werd 
een Nextdoorgroep gestart waarop wijkbewoners 
zich kunnen melden voor het geven of verkrijgen van 
hulp en er werd een flyer gemaakt om huis aan huis 
te verspreiden. Meteen op de eerste avond werd de 
eerste match al gemaakt. In Hoogstede/Klingelbeek 
was men ondertussen ook aan de slag gegaan voor 
coronahulp in de eigen wijk. Waar mogelijk werken de 
twee groepen samen. 

Arnhem-breed was enkele dagen eerder een overleg 
gestart om alle coronahulp in de diverse wijken op 
elkaar af te stemmen, om ervaringen uit te wisselen 
en elkaar tips te geven. Het virus brengt niet enkel 
ellende, zo blijkt. Het brengt ook mensen bij elkaar en 
dat is mooi. Hopelijk vergeten we dat niet te snel als de 
crisis voorbij is.  

Heeft u behoefte aan hulp bij boodschappen doen, aan iemand die 
uw hond uitlaat, wilt u af en toe praten met iemand of heeft u een 
andere vraag? Bel of App dan naar 06-16616420 (van 10.00 tot 
14.00 uur) of mail naar coronahulparnhemwest@gmail.com.
U kunt ook hulp vragen of aanbieden via Nextdoor: coronahulp 
Heijenoord, Lombok, Brouwerijweg e.o., Utrechtsestraat.                                                                     
     

AH

Nu er geen Wijkplatform of vergelijkbaar bewonersorgaan is 
in Arnhem-West, beheert het Team Leefomgeving tijdelijk het 
bewonersbudget. Voor Coronahulp Arnhem-West zijn uit dit 
bewonersbudget de aanschaf van een eenvoudige telefoon en 
de drukkosten van de flyer betaald. Wil je ook een aanvraag 
indienen voor financiering van bewonersactiviteiten, neem dan 
contact op met het Team Leefomgeving. 
Els van Outvorst 026-3773440 els.van.outvorst@arnhem.nl 

Heeft u behoefte aan hulp 
bij boodschappen doen, 

aan iemand die uw hond uitlaat, 
wilt u af en toe praten met 

iemand of heeft u 
een andere vraag? 
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PanelWest vraagt door over milieu en groen 

Nog geen lid van 

Nieuwe deelnemers  

voor het digitale  

panel zijn uiteraard  

nog steeds van  

harte welkom en  

kunnen zich nog  

altijd aanmelden 

                      

Toen vorig jaar PanelWest van start 
ging hadden de ruim 200 deelnemers 
opgesomd over welke onderwerpen 
zij graag hun mening wilden geven. In 
de top vijf stonden: verkeer, duurzaam-
heid, overlast, groen en het betrekken 
van bewoners. Begin maart ging de 
vragenlijst van PanelWest, opgesteld na 
gesprekken met actieve bewoners, zoals 
Stichting Calluna en bewonersinitiatief 
GroenWest, dan ook over groen, water 
en duurzaamheid. De Gemeente Arnhem 
werkt aan een klimaatplan, waarin idee-
en over groen, verkoeling en opvangen 
van water een plek kunnen krijgen. 

Bij het verschijnen van de wijkkrant is de 
uitslag waarschijnlijk al bekend. 
Kijk op www.arnhemwest.nl. 
Deelnemers krijgen een link in de mail. 

Ook meedoen aan 
PanelWest? 
Stuur een mail aan wijkdemocratie@
arnhemwest.nl en geef bij de volgende 
vragenlijst ook je mening.

NAMENS WERKGROEP 
WI JKDEMOCRATIE

ERIK OPDAM
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Arnhemboek
Plaatjes-euforie bij de Jumbo
De actie van de Jumbo om plaatjes te laten sparen voor een geschie-
denisboek over Arnhem is een groot succes geworden. Veel mensen, 
vooral 50-plussers, werden verwoede plaatjesplakkers en bezoch-
ten de Jumbo vaker dan ooit. 

Het appelleerde sterk aan vroeger, aan sigarenbandjes sparen en 
suikerzakjes, plaatjes van schepen bij de beschuit en die prachtige 
Verkadeplaatjes.
Nu onstond er een heuse verzamelwoede. Jumboklanten bleven 
achter volle karren staan, wachtend op het afrekenmoment. Andere 
klanten (vooral oudere!) gingen caissières bewerken en een hele-
boel buurtgenoten deden oproepjes op Nextdoor. Je werd de kop 
gek gezeurd met alle plaatjesnummers die op je telefoon voorbij 
raasden. 

En zo kwamen de 
Heijenoorders en de 
Lombokkers met 
elkaar in contact, 
gingen ze bij elkaar 
op bezoek. De sociale 
media draaiden op 
volle toeren: een be-
richtje op Nextdoor 
of Facebook voor 
een ruiluurtje thuis, 
een oproep voor 
een afspraak in de 
nieuwe koffiebar Van de Hoedt en 
de Rand en in het koffiehuis op de Hommelsestraat en je kon zomaar 
ineens je ex-collega tegenkomen in je eigen huiskamer of in het 
café. Er circuleerde ook een telefoonnummer van ene Ria, een heuse 
plaatjesmakelaar. Als geen ander kon zij vraag en aanbod op elkaar 
afstemmen. Je hoefde dan zelf niets meer te doen. Een 89-jarige 
plaatjesspaarder die haar ook raadpleegde kreeg het complete boek 
cadeau voor zijn verjaardag. Deze superwoman verdient alsnog een 
plaatje in het boek. 

De gretigheid om alle plaatjes te willen hebben was een nieuw 
fenomeen. En al die nieuwe contacten die ontstonden tussen zoveel 
onbekende Arnhemmers, was dát niet het mooiste bijverschijnsel 
van deze actie?
Ouderwets plaatjes verzamelen en plakken, dat is toch wat iedereen 
het liefste doet.

J J
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Frequentie LangsRijn&Rails-EXTRAgewijzigd
sten natuurlijk ook in Arnhem-West komen 
te vervallen, in verband met coronavirus. 
In dit nummer nemen we dan ook geen 
agendapunten mee. Op het moment dat er 
wel weer activiteiten kunnen plaatsvinden, 
polsen we eerst bij alle betrokken organi-
saties welke activiteiten in Arnhem-West 
zij kunnen melden. Enkele activiteiten die 
nu zijn komen te vervallen, zullen zodra dat 
kan weer worden ingepland.

Nieuwe Extra mogelijk weer 
in mei
Als er weer activiteiten kunnen plaatsvin-
den, gaan we meteen weer aan de slag 
met LangsRijn&Rails-Extra. Houd dan wel 
rekening met een productietijd van enkele 
weken. Als er weer een LangsRijn&Rails-
Extra klaar is, zorgen we ervoor dat deze te 
vinden is op de diverse punten in de wijk. 

Wil je de LangsRijn&Rails-
Extra graag in je mailbox 
ontvangen? 
Stuur dan een mail naar wijkkrant@arn-
hemwest.nl o.v.v. LangsRijn&Rails-Extra in 
mailbox. Heb je zelf nieuwsberichten, agen-
dapunten of wil je een oproep doen? Stuur 
dan een mail naar extra@arnhemwest.nl

AV
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Keurig lunchen 
bij Villa Curnonsky
Alhoewel de redactie door de eigenaren van Villa Curnonksy is uitgenodigd, 
zijn we niet openlijk op deze uitnodiging ingegaan. Dat vonden wij wel zo 
spannend. In de stijl van de ‘échte’ Curnonsky gingen twee redactieleden 
onaangekondigd op visite voor een lunch bij het recent geopende restaurant.

Het voorzichtige zonnetje belooft veel voor het terras dat bij warm weer wordt 
opgebouwd. Er is veel ruimte voor het restaurant en we kunnen ons voorstel-
len dat het een leuke plek is om te zitten, al is het in de buurt van een drukke 
weg. 
Eenmaal binnen in de prachtig gerestaureerde villa aan de Utrechtseweg viel 
de lieflijke inrichting direct op. Het interieur is getint in zoete pastelkleuren, 
moderne Franse chansons zijn het acoustisch behang.

Wij zijn natuurlijk geen professionele restaurant-critici zoals Curnonsky zelf, 
maar wij zijn prima in staat om te zien en proeven of een lunch ons bevalt. En 
dat viel absoluut niet tegen! We genoten van een zeer smaakvolle mosterd-
soep met lekkere broodjes. Neem je een Arnhems 12-uurtje, dan kun je 
rekenen op een boterham gezond, een Holtkamp kalfskroket en een soepje. 
Allemaal super vers bereid. Ook de jus d’orange was gelukkig vers, al betaal je 
daar dan wel € 4,25 voor.

Het is een heel mooie, chique locatie geworden, eerder geschikt voor dames 
dan een club kerels, gezien de zachte tinten. Er is duidelijk veel oog voor detail 
en kwaliteit. En laten we de bediening niet vergeten: je wordt hier bijzonder 
vriendelijk en attent geholpen door Nicole en haar collega’s. We kunnen Villa 
Curnonsky dan ook zeker aanbevelen, als het na de corona-crisis weer open 
mag.

EB & EB

In de maanden dat de ‘glossy’ Langs Rijn 
& Rails op de mat valt, verschijnt er geen 
LangsRijn&Rails-Extra. We nemen de 
agenda dan in de wijkkrant mee, omdat 
daar voldoende ruimte voor is. Ook maken 
we dan geen onnodige kosten (wijkbud-
get). Dit heeft de redactie in overleg met 
het Team Leefomgeving en de Werkgroep 
Wijkdemocratie besloten. 

In de maanden dat er geen ‘glossy’ 
thuis op de mat valt, kun je een actuele 
LangsRijn&Rails-Extra meenemen bij onder 
meer diverse winkels, horecagelegen-
heden, ’t Huukske en enkele scholen in 
Arnhem-West. Agenda LangsRijn&Rails-
Extra vervalt in april. 

Op het moment van het schrijven van deze 
tekst zijn alle evenementen en bijeenkom-
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Over onbekende hoeken van de wijk
Sociëteit Arnhem-West, de club van ondernemende mensen, nam 
19 februari een kijkje op enkele plaatsen in de wijk waar je normaal 
gesproken niet snel komt. 

De eerste plek was De Uithoek, in de 
bocht van de Noordelijke Parallel-
weg aan het einde van het NS-ran-
geerterrein, waar iedereen wel eens 
langsfietst of -wandelt, maar je niet 
1-2-3 naar binnen gaat. Astrid Feijen 
regelde echter een afspraak, zodat 
we naar binnen mochten. Ben Reu-
vers, een oud-conducteur ontving 
ons hartelijk; hij legde ons uit dat dit 
een gebouw is voor de personeels-

vereniging van de Arnhemse NS’ers. Er wordt elke avond wel iets georgani-
seerd in de trant van klaverjassen, biljarten en line-dance, maar het aantal 
deelnemers is de laatste jaren erg laag. Dit komt 
mede door de plek: het is echt een uithoek, niet 
uitnodigend om er na je werk even met collega’s 
iets te gaan drinken of bij te praten. 

Na de gezellige babbel in De Uithoek liepen we 
naar de Lidl aan de Amsterdamseweg. Daaronder 
bevinden zich diverse kelders die nog stammen uit 
de tijd toen Stoombierbrouwerij De Kroon daar was 
gevestigd. Toen brouwde men er ‘Arnhems Beiers’. 

Nu hangen in de gewelven schietschijven en perfectioneren leden van de 
schietvereniging  ASV De Roos, die al 65 jaar bestaat, hun schietkunst. Ook 
de Schutterij van de Clingelbeeck 
heeft daar zijn jaarlijkse winter-
toermooi. Gehoorbeschermers 
verplicht, want de schoten zullen 
aardig hard door die ruimtes 
ketsen.

Astrid  heeft nog een verrassende 
locatie in petto: we gaan even 
langs bij het net geopende kof-
fiehuis annex winkel De Hoedt en 
de Rand, aan de Amsterdamse-
weg. Om daar even na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee 
of sapje en heerlijke zelfgebakken lekkernijen. Je ziet er geen semi-antieke 
voorwerpen meer, maar er zijn wel  allerlei leuke en curieuze spullen in de 

winkel te bekijken.
Wie meer bijzondere plekken in onze wijken kent, 
melde zich bij Soos Arnhem-West. We weten graag 
meer van de hoed en de rand van Arnhem-West!

De bijeenkomst van maart werd gecanceld van-
wege het coronavirus, maar we blijven actief en 
ondernemend!

HM/MP

“Huh? Dat heb ik helemaal niet 
gezien! Die prachtige rode beuk 
bij het Elisabeth’s Gasthuis 
verdwenen?” 

Dat was mijn reactie toen iemand vertelde dat 
die opmerkelijke reus was geveld. Regelmatig 
rijd ik van Lombok over de Utrechtseweg naar 
het centrum en ik miste hem niet, terwijl het 
toch een markante boom was, met lappen om 
zijn stam en ‘s zomers donkerroodgekleurde 
tooi. Ja, er was enkele jaren terug een enorm 
grote tak afgebroken, maar kan hij zomaar 
uit het straatbeeld verdwijnen? Wie gaat daar 
eigenlijk over? 
 
Ik zocht contact met Vivienne van Sante, stads-
deelmanager van Arnhem Noord, verantwoor-
delijk voor onderhoud van de openbare ruimte. 
Daartoe communiceert ze met aannemers, be-

woners en ondernemers. Particuliere bomen als 
deze behoren niet tot haar terrein, maar ze was 
bereid een en ander na te zoeken en me meer te 
vertellen over haar werk in Arnhem West.
In verband met het coronavirus spreken we af in 
de wijk. Ik wil het vooral over bomen hebben, 
maar gaandeweg komen er meer onderwerpen 
langs. Zo vertelt ze dat collega en wijkopzichter 
Marcel van Heumen gaat over zaken als toezicht 
op zwerfvuil, overhangende heggen, kapotte 
straatverlichting, losliggende straattegels en 
aanstootgevende graffiti. Bewoners kunnen hun 
klachten ook digitaal melden via de app Fixi.nl.
We lopen van ‘t Huukske naar de Frederik 
Hendrikstraat. Daar lijken kaboutertjes een 

nieuwe boom te hebben geplant, maar dat is 
het werk van aannemer Van de Haar waarmee 
de gemeente Arnhem een contract heeft. Terwijl 
Vivienne hierover vertelt, valt haar oog op de 
onlangs aan de gevels geplaatste vleermuiskas-
ten. “Vermoedelijk is Volkshuisvesting hierbij 
betrokken”, zegt ze enthousiast.

Op de Noordelijke Parallelweg werden onlangs 
lindes gesnoeid. Bomen worden eens in de 
drie jaar door boominspecteurs onderzocht op 
gezondheid en veiligheid. Dat gebeurt vooral 
in september oktober, het zwammenseizoen. 
Lijkt een boom niet helemaal gezond, dan 
volgt het jaar daarop een nieuw oordeel. Voor 
een gerooide boom komt er een van dezelfde 
soort terug, maar die wordt zoals bij de gekapte 
esdoorn op de Anna Paulownastraat in de winter 
geplaatst, zodat hij goed kan aarden. 
Bij de keuze voor bomen is het eindbeeld van 

ZOEK 
plaatje
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Aan de keukentafel vertelt Lucas Schell samen met zijn moeder Pauline 
Bodt en zijn zus Valerie over zijn grote passie: powerchairhockey.
Lucas, nu zeventien, is op zijn twaalfde begonnen met deze sport. Hij 
kreeg van Peter Swart, zijn gymleraar op Lichtenbeek (school voor speciaal 
onderwijs), de tip om op e-hockey te gaan bij Upward (hockeyclub Arnhem-
Noord). Lucas bleek talent te hebben en is nu zelfs geselecteerd om uit te 
komen voor Nederland tijdens het EK in 2020. 

Trots
Lucas straalt als hij over powerchairhockey vertelt. Hij is zichtbaar trots op 
zijn team en zijn sport. Misschien nog trotser is moeder Pauline op haar 
sportieve zoon. Pauline: “Wij steunen Lucas in de aanloop naar het EK en 
we gaan uiteraard mee naar Finland om hem aan te moedigen”. Zus Valerie 
verheugt zich er ook op en hoopt op een mooie plek op de tribune om te 
juichen voor haar broer. Pauline vertelt dat dit nog best een financiële in-
vestering vraagt van het gezin. Powerchairhockey wordt niet gesteund door 
de nationale hockeybond. Alles moet dus zelf worden betaald. “Je moet je 
hiervan wel bewust zijn als je hieraan begint” aldus Pauline.
Dit geldt ook voor de financiering van de speciale rolstoel die nodig is om 
de sport te beoefenen. Lucas heeft op dit moment de snelste en meest 
wendbare stoel die te verkrijgen is. De gemeente Arnhem heeft die deels 
gesubsidieerd. “Hiermee heb ik geluk, want dit doen niet alle gemeentes” 
vertelt Lucas.

EK
Het EK powerchairhockey vindt iedere vier jaar plaats en gaat tussen de acht 
beste landenteams van Europa. Op dit moment is Nederland titelhouder 
en het huidige team wil dit uiteraard zo houden. Lucas schat in dat ze zeker 
een kans hebben “Er zitten goede, nieuwe spelers in ons team en de sfeer 
is heel erg goed”. De nieuwe bondscoach, Dick Cochius, is verantwoordelijk 
voor het aanstellen van veel nieuwe spelers. Lucas: “Dick heeft een heel 
goede visie op het spel en hij gaat ervoor zorgen dat we weer gaan win-
nen!” 

Meer dan een sport
Op de website www.power-
chairhockey.nl is te lezen dat 
het hier gaat om meer dan 
alleen een sport. ‘Power-
chairhockey biedt een plat-
form waarbij jonge mensen 
met een ernstige lichame-
lijke beperking - naast het 
beoefenen van hun favoriete sport - van elkaar leren hoe zij zichzelf in het 
dagelijkse leven en de maatschappij kunnen ontwikkelen. Zelfvertrouwen, 
teamwork, communicatie en doorzettingsvermogen, maken dat iedere 
sporter zich beter ontwikkelt als persoon en daarbij ook de maatschappe-
lijke zelfredzaamheid vergroot. De Spelers van TeamNL Powerchairhockey 
bekleden hierin een belangrijke voortrekkersrol.’
Ook voor Lucas is het veel meer dan alleen een sport. Door zijn progressieve 
spierziekte zou hij op een gegeven moment voor 100% aan zijn rolstoel 
gebonden kunnen zijn. Lucas: “Het is voor mij een fijn idee dat, mocht dit 
gebeuren, ik altijd nog mijn sport heb”. Ook heeft hij door het hockeyen 
vrienden voor het leven gemaakt. Buiten de trainingen spreken de teamle-
den veel met elkaar af. “Hier ben ik niet anders dan de anderen”

Crowdfunding
Steun Lucas en zijn team en help TeamNL met de financiering voor het EK. 
Op www.powerchairhockey.nl staat een link naar de gofundme pagina waar 
je geld kunt doneren.

Meer weten over E-hockey? Kijk op www.upward.nl

! Tijdens het afnemen van dit interview was er nog geen sprake van dat het 
Coronavirus zo’n grote impact zou krijgen op grote evenementen. Het EK 
powerchairhockey dat in juni in Finland zou plaatsvinden is uitgesteld, een 
nieuwe datum is op dit moment niet bekend. 

NJ

Jonge topsporters 
in Arnhem-West
De redactie van Langs Rijn & Rails ontdekte dat in Arnhem-West verschillende jonge topsporters 
wonen. Wie zijn dit? Welke sport beoefenen ze? Wat drijft ze? Wij zoeken ze op. 

In deze aflevering: powerchairhockeyer Lucas Schell.

belang: de grootte en omvang, grondsoort, aan-
wezigheid van leidingen in de grond, potentiële 
overlast (luizen in lindebomen), hun ecologische 
functie voor dieren zoals vlinders, enzovoort. In 
de Oranjestraat staan sinds 1975 zogenaamde 
zuileiken. Hier is geen plaats voor breed groei-
ende bomen. 

Vivienne betreurt het dat er minder contact is 
met de wijk dan vroeger met het Wijkplatform. 
Maar de gemeente is blij met bewoners die 
hun omgeving schoon, groen en veilig hou-
den. Bewonersinitiatieven, zoals de jaarlijkse 
plantjesmarkt bij ’t Huukske ondersteunt ze 
graag; helaas is Ilse Otten vorig jaar als trekker 

daarvan afgezwaaid. Mede dank zij haar kennen 
we nu wel de geadopteerde, kleurrijk beplante 
boomspiegels.

Vivienne is enthousiast over het idee samen 
wandelingen door onze wijken te organiseren, 
waarbij we stilstaan bij bijzondere bomen. We 
kunnen ons er vast op voorbereiden met de site 
www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/
Groenbeheer/waardevolle_bomen. 

Op een kaart vind ik de ruim 80 jaar oude bruine 
beuk terug. Helaas is het echte plaatje aan de 
Utrechtseweg verdwenen.

MP
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KINDERHOEK VAN ARNHEM-WEST
Vragen aan Amy Wijering, 9 jaar Wil jij ook geïnterviewd worden? 

Mail samen met je ouders/verzorgers naar wijkkrant@arnhemwest.nl
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Waar woon jij?
In de Callunastraat.

Op welke school zit jij?
Op de Heijenoordschool. Het is een 
leuk gebouw, niet ongezellig, maar 
je hoort elkaar wel goed. In de 
klas naast ons zitten veel drukke 
kinderen. De Heijenoordschool is 
een Jenaplanschool, ik vind het 
leuk dat je om de twee of drie jaar 
wisselt van juf of meester.

Heb jij een lievelingsplek in de 
buurt?
Ja, in de Calluna. Dat is een groot 
veld met genoeg ruimte om te 
spelen. De doelen nemen wel veel 
plaats in en ik mis het klimrek dat 
eerst midden op het veld stond. Ik 
speel graag met de kabelbaan, al 
is hij nu een beetje stroef, en met 
de springdingen in het bosje. Bij de 
springdingen speel ik elke pauze 
met mijn vriendinnen en vrienden, 
het is daar gezellig, een beetje 
afgeschermd en klein en daardoor 
spelen we dichtbij elkaar. 

Wat is je lievelingsdag in de wijk, 
een dag die je niet wilt missen?
Koningsdag bij de Calluna, ik vind 
het heel leuk om dingen te kopen. 
Vooral knuffels. Daar speel ik graag 
mee, dan doe ik net of ze leven. 
Jammer dat dat in het echt niet kan. 

Vind je het fijn om hier te wonen?
Heel fijn, het is dichtbij school en 
dichtbij de speeltuin en er zijn 
leuke dingen zoals koningsdag en 
paaseieren zoeken.

Wat zijn jouw hobby’s?
Op het veld spelen, met 
vriendinnen spelen en met de 
lego. Met mijn vriendinnen ga ik 
bijkletsen en we fantaseren over 
dingen. Met mijn vriendin Zippora 
speelde ik laatst op het veld dat we 
oermensen waren en we hebben 
ook weleens gespeeld dat we 
draken en unicorns als huisdieren 
hadden. In je fantasie kan alles. 

Ik heb op trommelen gezeten bij 
de WAMV, maar nu niet meer. Ik 
ga nu op springles bij Jumpsquare 
Arnhem.

Hoe ziet jouw lievelingsdag er uit?
Dan is het mijn verjaardag, ik krijg 
dan een vogeltje en een eigen 
hond. En ik krijg dan nog veel meer 
kadootjes. Met mijn familie ga ik 
dan laserquesten, in twee teams. 
Ik zit dan met mijn zus Maud in een 
team en wij winnen, want wij zijn 
er het beste in. We eten daarna 
macaroni.

Als je in de wijk iets mag 
veranderen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik willen dat we een 
grotere tuin hadden, zodat er 
een trampoline in past. Of dat er 
in de speeltuin van de Calluna 
trampolines komen, twee. 

Waar ben jij trots op?
Op de Calluna, want dat hebben 
veel kinderen niet.
En op mezelf ben ik trots dat ik 
vooruit ga met spelling. Ik heb 
dyslexie en moet bijna elke dag 
oefenen. 

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

Theaterroute en vervolg        
Terugblik theaterroute

Zondagmiddag 16 februari liet Arnhem-West zich weer van haar beste 
kant zien met de vierde editie van de theaterroute van KUNSTMETMEKAAR. 
In alle onbescheidenheid durven we best te zeggen dat het vijf alleszins 
geslaagde voorstellingen betrof met dans, muziek en toneel en daarnaast 
ook nog eens drie culinaire verrassingen. Liefst 161 artiesten stonden op 
de planken, ondersteund door meer dan 50 vrijwilligers.

De theaterroute was met 400 bezoekers 
helemaal uitverkocht. Niet alleen bewoners 
van Arnhem-West kwamen kijken, er was 
ook heel wat publiek van buiten Heijenoord 
en Lombok, waaronder twee wethouders. 
We zijn tevreden over het resultaat, maar 
minstens zo tevreden over het proces. 
Meer dan ooit werd er tijdens de voor-
bereiding samengewerkt. Bijvoorbeeld 
bij de dansvoorstelling Kaal 2.0 oefenden 
jonge bewoners van Het Dorp maandenlang 
samen met volwassen wijkbewoners en 
studenten van de opleiding ArtEZ-dans. 
Wisselden vorig jaar de danseressen van 
balletschool Dansplezier en de leerlingen 
van het Prisma elkaar nog af tijdens de 
Beatles-voorstelling, dit jaar werkten ze 
echt samen. Zo wordt KUNSTMETMEKAAR 
steeds meer vanzelfsprekend inclusief. We 
gaan vol goede moed aan de slag met de 
vijfde editie. 

Ondertussen waren we ook al enthousiast 
bezig met de organisatie van een kin-
derkunstfestival op zaterdag 28 maart in 
samenwerking met Hoeve Klein Mariën-
daal. Helaas gooide het corona-virus roet 
in het eten. Maar het betreft uitstel en 
beslist geen afstel. We zetten Hoeve Klein 
Mariëndaal een andere keer totaal op zijn 
kop met dit leuke festival vol toneel, muziek 
en beeldende kunst.  

Voorstelling ‘Kantelpunt’
Eigenlijk willen we bij KUNSTMETMEKAAR 
niet te veel aandacht besteden aan de 
beperking die wijkbewoners kunnen 
hebben. Liever benadrukken we dat we in 
onze wijk vanzelfsprekend inclusief willen 
zijn. Gewoon met z’n allen en allemaal 
gewoon. Toch maken we voor één keer een 
uitzondering.

Na de corona-crisis zullen twee wijkbewo-
ners een voorstelling brengen waarin ze 
ons een inkijk geven in hun leven. Gijs van 
den Brink vertelt over zijn Niet Aangebo-
ren Hersenletsel en Rens de Vette over 
zijn ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’, 
een vorm van autisme. Zowel Gijs als Rens 
zijn intensief betrokken bij KUNSTMETME-
KAAR, Rens op het podium bij alle vier de 
edities van de theaterroute, Gijs achter de 
schermen, onder andere als beheerder van 
www.kunstmetmekaar.nl en Facebook. 
De voorstelling van de twee mannen heet 
‘Kantelpunt’. Voor Gijs was het kantelpunt 
de hersenbloeding die zijn yuppenbestaan 
in één keer uiteen deed spatten. Voor Rens 
was het kantelpunt de diagnose die hij tien 
jaar geleden te horen kreeg, na een leven 
dat regelmatig heftig getekend werd door 
onvermogen, paniek en geworstel. Beide 
mannen laten zien hoe ze de moed niet 
hebben verloren en het beste van hun leven 

maken. Rens en Gijs krijgen op het podium 
ondersteuning van een aantal puike muzi-
kanten. 

Beppie Jansen, bewoonster van woonvorm 
Philadelphiazorg in de Veluwestraat, zal dan 
een kort voorprogramma brengen. Zij heeft 
een dans gemaakt waarin ze laat zien hoe 
ook zij afrekent met grote tegenslagen in 
haar leven. Omdat er voor deze dans geen 
plaats was in de theaterroute (in de route 
kiezen we voor voorstellingen met meer-
dere deelnemers) bieden we haar graag 
deze gelegenheid aan. Rens, Gijs en Beppie, 
drie dappere mensen met een aangrijpend 
verhaal. Kom dus vooral kijken.

AH

 

Foto’s en een filmverslag van de 
theaterroute zijn te zien op
www.kunstmetmekaar.nl 

onder ‘Foto’s 2020’.

Gijs achter de schermen

Echte samenwerking Rens (dansend) tijdens de theaterroute in 2018Rens (vooraan) tijdens de afgelopen theaterroute
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’t Huukske krijgt 
een nieuwe site!
Eind april krijgt ’t Huukske een nieuwe site. Alle informatie over de 

verschillende activiteiten, nieuwtjes en voor het huren van een ruimte zijn 

hierop te vinden. 

De naam blijft gewoon hetzelfde dus https://www.thuukskearnhem.nl/

We zijn hard op zoek naar iemand die de site wil beheren. Ben of ken je 

iemand die het leuk vindt om te doen? Dan maken we graag kennis met je!

 

Winnaar slogan van ’t Huukske
De vorige wijkkrant vroegen we of jullie een goede slogan wisten voor  

’t Huukske. We hebben er wel dertig verschillende binnengekregen, 

waaronder erg leuke. Het was bijna lastig om te kiezen.

Voor ons sprong deze er echter uit:

Tref je Buur(t) in ’t Huukske!

Een mooie slogan die de functie van ’t Huukske, namelijk het ontmoeten van 

je buren, perfect samenvat. 

Dank je wel, Nory Schouten. We nemen snel contact met je op voor de prijs.

Gezocht: nieuwe vrijwilligers 
voor communicatie
’t Huukske is op zoek naar iemand die het buurthuis kan ondersteunen bij 

de communicatie. Het gaat om een vrijwillige functie van enkele uurtjes per 

maand. Je houdt je onder meer bezig met het verbeteren van de website van 

’t Huukske, het plaatsen van content op de site en het maken van berichten 

voor de wijkkrant. Je komt in een gezellig team waarin je samen werkt aan 

alle berichten voor ‘t Huukske. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht 

naar  huukske.coordinator@gmail.com.

Royal Cinema
Helaas geldt ook voor Royal Cinema ‘t Huukske een voorbehoud: als de coronacrisis het niet 

toelaat vervallen ook de films. Houd www.arnhemwest.nl in de gaten. 

Hét recept voor een geweldige 
expositie.
Men neme: 
 1 getalenteerde autodidact

 2  een moment na de coronacrisis

 3  lange muren

 4  enthousiaste kunstenaars en

 5  vrienden.

Sinds zes maanden zijn er iedere donderdagochtend vijf bevriende kunstenaars druk aan het 

werk in het Atelier van Buurthuis ‘t Huukske. Allen met een achtergrond in de kunst, mode of 

grafische vormgeving, ontbreekt het hen niet aan techniek en inspiratie. Een docent hebben ze 

dan ook niet nodig, wel een fijne sfeer. Inspiratie doen ze op in hun dagelijks leven, bij elkaar of 

tijdens gezamenlijke bezoekjes aan musea of exposities. 

Deelnemende kunstenaars: 
• Hanneke Limburg maakt, op basis van zelfgemaakte foto’s, olieverfschilderijen van 

wolkenluchten en landschappen. Tijdens de expositie zullen er kleine doekjes te zien zijn 

met een ‘royale schilderstijl’

• Ulrike Sterman heeft een brede fascinatie voor zaken als folklore, glaswerk, glitter, 

mode en Gustav Klimt. Deze inspiratie  gebruikt ze om snelle, trefzekere en markante 

vrouwenportretten in acryl te creëren.

• Michael van Beek blijft een wezenlijke behoefte voelen om een lang verhaal in beeld te 

brengen. Hij werkt met olieverf en acryl op doek of papier en met metaal en hout. 

• Cilja Itman is de enige autodidact van de groep. Maakt werk met veel kleur en sfeer met 

als doel haar omgeving te versieren. Het werk van haar eveneens creatieve kleinkinderen 

voorziet ze van een kleurrijke omlijsting. 

• Hildegard Ruberg heeft een achtergrond in binnenhuisarchitectuur en handvaardigheid. 

Wellicht is die ervaring wel terug te vinden in haar portretten en landschappen in gouache en 

olieverf op waterbasis.

Smaakt dit recept naar meer? Afhankelijk van de coronacrisis, is deze afwisselende expositie 

dagelijks gratis te zien tussen 9.00 en 12.00 uur. Wilt u zelf ook eens exposeren in ‘t Huukske? 

Dan kunt u zich aanmelden via info@thuukskearnhem.nl. 

Of loop gerust eens bij ons binnen, de koffie is warm.

Een andere film zien?
We staan open voor ideeën. Wanneer jij bijvoorbeeld als docent Frans, Duits of Italiaans 

je leerlingen en bewoners eens met een bijzondere film wil verrassen en die kan 

toelichten in Royal Cinema ‘t Huukske, passen we het programma in het volgend 

seizoen hier graag op aan.

Wil je een seintje krijgen over de films die we draaien, stuur dan een mailtje aan 

filmclub.huukske@gmail.com. 

Je bent van harte welkom voor maaltijd, film en/of ontmoeting met bewoners van 

Arnhem West, maar vol is helaas wel vol. Een andere keer lukt het misschien wel en we 

houden je graag op de hoogte via mailberichten.

PAUZE

Door de coronacrisis is ’t Huukske helaas 

tot nader order gesloten.
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Oranjestraat 77, 6812CM Arnhem
Tel. 026 - 4433903

www.wijnkoperijrobpeters.nl

Voor al uw 
Speciaal bieren

Wijnen
Gedistilleerd
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Wil jij je ook inzetten 
voor de wijkkrant?

Bijvoorbeeld stukjes schrijven 
of interviews doen?

We zoeken ook iemand 
die de krant wil opmaken 

(Indesign).

Meer info/Interesse? 
Stuur dan een mailtje naar 
wijkkrant@arnhemwest.nl

Wij zijn op zoek naar jou!

Stichting ‘t Huukske Arnhem-West 
Mauritsstraat 22, 6812 BS Arnhem • 026- 3510542
info@thuukskearnhem.nl • www.thuukskearnhem.nl 

     Buurthuis

‘t Huukske 

Wij zijn een bruisend wijkcentrum waar 
van alles gebeurt en waar ook veel kan. 
Of je het leuk vindt om mee te helpen bij 
een activiteit, je teksten wil schrijven of een 
bestuursfunctie ambieert: alles kan! 

Loop eens binnen of maak een afspraak. 
Want zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan 
nieuwe mensen in de buurt te leren kennen 
terwijl je iets doet voor een ander? 
 

adv Huukske ADV R&R 65x55 jan-2020.indd   1adv Huukske ADV R&R 65x55 jan-2020.indd   1 24-03-2020   23:2224-03-2020   23:22

Iedere maandagochtend
‘t Huukske, Mauritsstraat 22

 

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 
• Slaapoefentherapie
 

Ook U kunt 
(o.a. op deze plek)

 adverteren 
Interesse?

Stuur dan 
een mailtje naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl



Openingstijden:
Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

•  Gratis parkeren in de 
parkeergarage onder  
de winkel

•  Ruim 80 parkeerplaatsen
•  Poppentheaters voor  

de kinderen
•  Gratis kopje koffie
•  Vers gebakken brood  

uit eigen bakkerij
•  Ruim 100 aanbiedingen  

per week
•  Ruime slijterij

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

Achter de Praxis Amsterdamseweg!
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