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D
e huisjes van Lombok staan in de steigers, de oude 

Spar krijgt een nieuw dak met twee kapellen en op onze 

dakkapel moet een nieuwe waterkerende laag. Twee 

mannen van Cornelissen uit Oosterbeek gaan de klus klaren. 

Alles buitenom zodat er geen anderhalve-meterstrepen in huis 

getrokken hoeven te worden. Na afloop vertelt de senior van het 

stel dat er in onze dakgoot gebouwd wordt aan een wespennest, 

wat mij zeer verbaast omdat de bestrijdingsman mij verleden jaar 

bezwoer dat wespen nooit op dezelfde plek terugkomen. 

Het blijkt iets anders te liggen. ‘Ze gebruiken het oude nest 

niet nóg een keer  maar het staat ze vrij om aangrenzend weer 

een nieuwe te bouwen’, doceert de man die zo vriendelijk is 

om dezelfde middag nog langs te komen omdat ik de boel niet 

weer uit de hand wil laten lopen. Met een witte kap op zijn hoofd 

bestijgt hij een klein trapje en verstoort met slechts drie kneepjes 

gif uit zijn telescoophengel de vlijtige bouwplannen van het 

geel-zwarte insectenvolkje. Dat was verleden najaar wel anders 

toen dikke wolken wit poeder nodig waren om de honderden 

steeds agressiever wordende (en soms ongenood het huis 

binnendringende) beestjes te verjagen die in paniek alle kanten 

opvlogen. 

Toch zijn we er nog niet vanaf; binnenkort komen de mannen 

van Cornelissen weer. Nu om onze dakgoot te inspecteren. 

Waarschijnlijk is het zink poreus van ouderdom en ontstaan 

daardoor minuscule, voor het blote oog onzichtbare lekkages die 

het hout en schilderwerk aantasten waardoor de hele goot een 

walhalla voor wespen met bouwplannen wordt. Een soort Zuidas. 

Over de Zuidas gesproken: aan de noordkant van onze wijk 

heeft Siza een gebouw laten verrijzen dat daar niet niet zou 

misstaan. Ook de entree heeft allure: de voormalige geitenwei met 

moestuintjes heeft plaats gemaakt voor een fraai landschappelijk 

vergezicht. Het ‘zorghotel’ staat wel in schril contrast met de door 

de jaren heen verwaarloosde woningen voor de gehandicapte 

doelgroep uit de tijd van ‘Mies’.  Hopelijk verschijnen daar 

binnenkort ook steigers.

Bouwplannen
A

rnhem-West moet groener worden. In diverse artikelen 

in deze wijkkrant besteden we daar aandacht aan. Deze 

coronatijd kunnen we aangrijpen om daar zelf ook iets 

aan te doen. We moeten immers meer in eigen huis en tuin blijven 

en hebben wellicht ook wat meer tijd en aandacht voor dit soort 

zaken. Ik ga langs bij een buurtgenoot die ons goed op weg kan 

helpen, Astrid Boerkamp. Ze woont aan de Noordelijke Parallelweg, 

studeerde ecologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp 

en is actief bij ‘Arnhem zoemt’. Dat we voor het interview vanwege 

de corona in de tuin moeten zitten is beslist geen straf. Het is een 

paradijsje vol prachtige bloemrijke planten, kleurrijke bijenhotels en 

kweekpotjes met kleine plantjes, waarover straks meer. 

Meer groen in de wijk, inclusief veel bloemen, ziet Astrid niet alleen 

als doel maar ook als middel. Veel bijensoorten in Nederland 

dreigen uit te sterven, er verdwijnen steeds meer bloemen waarvan 

de bijen afhankelijk zijn. Tijd dus om het tij te keren en te zorgen 

voor veel bloemen in de wijk. Gezellig, mooi en zinvol. Astrid is een 

van de oprichters van ‘Arnhem zoemt’. Deze stichting, die ontstond 

in Arnhem-West, wil Arnhem aantrekkelijker maken voor wilde bijen 

en andere insecten, door kennis te delen over aanleg, onderhoud en 

beheer van bloemrijke tuinen. Betrokken bij het aanleggen van het 

Arnhems Labyrint in onze wijk zag ze met eigen ogen dat het aantal 

bijen en hommels daar enorm toenam. Vanuit die ervaring richtte ze 

vier jaar geleden met enkele anderen ’Arnhem zoemt’ op. Ze zit in 

het bestuur en is minstens een dag per week bezig met zaken als 

lezingen geven, op markten staan en wijken bezoeken.

Astrid geeft me in korte tijd veel boeiende informatie. Er zijn wel 

358 bijensoorten in Nederland. Daarvan is de honingbij eigenlijk 

de enige die als volk leeft. Alle andere soorten leven solitair, dus in 

hun eentje. Enkele bijensoorten zijn afhankelijk van één soort plant 

voor nectar en stuifmeel. Als meerdere wijkbewoners dus allemaal 

eenzelfde plant in de tuin zetten, kun je een leefgebied maken voor 

één speciale bij die van de betreffende plant leeft. Interessante vraag 

is dan natuurlijk welke plant het goed doet in Arnhem-West. Astrid 

heeft het antwoord paraat: de Wilde Reseda. Deze plant kom je 

tegen in de uiterwaarden van rivieren en ook op spoorwegterreinen, 

kortom langs Rijn en rails! Astrid heeft de Wilde Reseda in haar tuin 

staan en ik moet zeggen, het is een mooie plant met trossen gele 

kleine bloempjes. De bij die we met de Wilde Reseda zouden helpen 

aan een goed leefgebied is de Reseda-maskerbij. Fijn om te weten 

is dat solitaire bijen je niet lastig vallen of steken, want ze hoeven 

namelijk geen familie te verdedigen zoals honingbijen of wespen. 

Laten we samen het leefgebied van de Reseda-maskerbij vergroten! 

We maken van Heijenoord gewoon Bijenoord. (wie bedenkt er net 

zo’n pakkende slogan voor Lombok?) De Wilde Reseda heeft 

weinig ruimte nodig en kan goed tegen droogte, is dus ook ideaal 

voor een geveltuin: een halve tegel is al voldoende. Waar andere 

planten vorig jaar tijdens de hittegolf verwelkten, stond de Wilde 

Reseda nog vrolijk te bloeien, zonder extra water. Lekker makkelijk! 

Astrid heeft tientallen plantjes gekweekt. Zaterdag 20 juni kunnen 

we ze tussen 10.00 en 12.00 uur bij haar krijgen tegen een 

kleine donatie. Ik hoop van harte dat we elkaar dan treffen aan 

de Noordelijke Parallelweg 90, te herkennen aan de bloemrijkste 

voortuin in de straat. Tot dan!

Kijk voor meer informatie op www.arnhemzoemt.nl en 

www.bijenplanten.nl. Mailen kan naar arnhemzoemt@gmail.com. 

Meer bloemen en bijen 
    in de wijk
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S
hiri Bouchan gaat vanuit bewonersinitiatief GroenWest 

onderzoeken hoe we in Arnhem-West kunnen zorgen voor 

geveltuinen, straatbomen, gezamenlijke tuinen, moestuinen 

en wateropvang. Dat doet ze in samenwerking met Vivienne van 

Sante. Veel deelnemers aan GroenWest zijn huiseigenaar, maar 

Shiri wil er voor zorgen dat, meer dan nu, ook huurders aan de 

slag gaan met de vergroening van onze wijk. Zo is het bijvoorbeeld 

interessant om samen met Volkshuisvesting te kijken wat de 

mogelijkheden zijn voor groene daken en zonnepanelen op de 

huurhuizen van deze woningcorporatie. 

Boomspiegels

Uiteraard heeft Shiri al contact gezocht met de Groengroep die zich in 

Arnhem-West al jaren bezig houdt met het onderhouden en opfleuren 

van de boomspiegels. Tot vorig jaar werd deze groep gecoördineerd 

door Ilse Otten, Cuna de Vries heeft deze taak overgenomen. Door de 

coronaperikelen is er dit jaar nog niet veel ondernomen. Zo verviel de 

jaarlijkse plantjesdag, waarop we elke keer stekjes en planten ruilen, 

uitdelen en verkopen. Zodra de situatie het toelaat gaat de werkgroep 

weer actief aan de slag met stekjes en planten, met cursussen geven 

en bovenal daadwerkelijk de boomspiegels verfraaien. Meedoen? 

Geef je op via groengroep-arnhem@gmail.com Ondertussen kun je 

nu natuurlijk al best één of meer boomspiegels verzorgen, zonder 

ondersteuning van de werkgroep. 

Geveltuin

Inspiratie voor een geveltuin is te vinden aan de Alexanderstraat 

bij het huis van Maria Pompe. Maria heeft haar eigen geveltuin en 

die van andere Lombokkers voor de wijkkrant gefotografeerd. Wil 

je ook aan de slag met een geveltuin? Veel tijd en geld hoeft het 

niet te kosten. Er zijn twee voorwaarden waaraan de ruimte moet 

voldoen en die je van tevoren goed moet checken:

• De stoep moet breed genoeg zijn. Er moet minimaal 1.20 

meter vrije loopruimte overblijven voor bijvoorbeeld kinder- of 

invalidenwagens. 

• Er mogen geen kabels en leidingen liggen. Informatie over de 

exacte ligging kun je opvragen bij Klic (0800 - 00800). Graaf altijd 

voorzichtig, want je bent verantwoordelijk voor eventuele schade.

Op de site van de gemeente arnhem.nl kun je de folder Geveltuinen 

downloaden met informatie en praktische tips. 

   Meer doen 
met water en groen 
   in Arnhem-West  

Naar aanleiding van het onderzoek van PanelWest over milieu, groen en water 

is er een eerste overleg geweest van bewonersinitiatief GroenWest met Els van 

Outvorst van Team Leefomgeving en Vivienne van Sante, stadsdeelmanager 

van Arnhem Noord en verantwoordelijk voor onderhoud van de openbare 

ruimte. Een aantal plannen kwam ter tafel, zoals het zaaien van wildere grassen 

in de bermen en het stimuleren van verticale tuinen. Ook werd als suggestie 

genoemd dat er her en der tijdelijke volkstuinen zouden kunnen worden 

opgezet. Tenslotte is besproken hoe er meer sport- en spelmogelijkheden 

kunnen worden gerealiseerd in het groen. Hierover wordt contact opgenomen 

met Het Sportbedrijf en het IVN (Instituut voor Natuureducatie).
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PanelWest peilde in maart van dit jaar 

de mening van ongeveer 215 leden 

van het panel over de onderwerpen 

milieu, groen en water. Thema’s die 

zeer belangrijk werden gevonden in het 

eerste panelonderzoek. Deze keer werd 

de vragenlijst door 144 leden ingevuld, 

dat is 67%.

Minder vuur(werk)

Er waren eerst twee vragen over vuurwerk en 

kerstbomenverbranding. De helft tot 70% van 

de respondenten wil minder mogelijkheden 

om vuurwerk af te steken. En iets meer 

dan de helft vindt het versnipperen van 

kerstbomen en daar een feestje van maken 

een goed alternatief voor het verbranden. 

De werkgroep Wijkdemocratie heeft de 

uitkomsten over het vuurwerk doorgestuurd 

naar het kabinet van de burgemeester. 

De ideeën voor kerstboomversnippering 

liggen al bij Stichting De Calluna, die elk 

jaar de inzameling organiseert. We zoeken 

met de afdeling Beheer van de gemeente 

naar een nuttige bestemming voor de 

kerstbomensnippers. 

Actief voor water en groen

Wilder gras in groenstroken, geveltuintjes, 

straatbomen en plantenbakken op 

straathoeken worden genoemd als goede 

plannen om de wijken nog groener te 

maken. Om regenwater op te vangen scoren 

de ideeën goed om hemelwaterafvoer af te 

koppelen van het riool en het op te vangen in 

plantsoenen en zogenaamde wadi’s. Meer 

doen met groen en water kan in je eigen 

tuin, als je die hebt. 29% wil meewerken 

aan water opvangen in plantsoenen en 

op straat. En 43% wil meewerken aan het 

inrichten en beheren van groen op straat. 

Meer dan 30 deelnemers hebben hun adres 

achtergelaten voor vervolgstappen. 

Ook zijn er ideeën losgekomen over wat je 

zou kunnen doen in het groen. Het hoogste 

(tussen 30 en 45% van de deelnemers) 

scoren: pluktuin, moestuin, gezamenlijk 

tuinieren en een picknickplaats. Bijvoorbeeld 

bij de ontwikkeling van ROC Veluwestraat, in 

het Dorp en het binnenterrein van de Koepel. 

En verder in Mariëndaal, bij Rosorum en 

langs de Noordelijke Parallelweg. Eigenlijk 

overal in de wijk waar dat maar mogelijk is.

De voorstellen voor geveltuinen, straatbomen, 

gezamenlijke tuinen en moestuinen, plus 

de voorstellen om meer te doen aan 

wateropvang geven we mee aan een 

groep van bewonersinitiatief GroenWest en 

afdeling Beheer van de gemeente. Die gaan 

de mensen die willen meewerken daarvoor 

benaderen. Kansen om hier echt werk van 

te maken zijn er genoeg: de gemeente heeft 

geld gespaard voor extra investeringen in 

het gebied tussen Amsterdamseweg en 

Veluwestraat (waar nu de skatebaan en 

het Labyrint zijn), gemeente Arnhem zoekt 

plekken voor extra bomen en heeft juist een 

nieuw klimaatplan, waardoor zij meebetalen 

aan meer groen en wateropvang in buurten.

Duurzamer leven 

De laatste vraag ging over duurzame 

initiatieven in je huis of in de buurt. De 

reacties sturen we door naar GroenWest. 

Het meest genoemd zijn: stimuleren 

woningisolatie (52%), gezamenlijke 

aanschaf zonnepanelen (47%) en een groot 

zonnedak (38%) voor huurders en bewoners 

zonder geschikt dak. 

MEER DOEN MET WATER EN GROEN     
ONDERZOEK PANELWEST

In juni komt er geen Langs 

Rijn & Rails-Extra, omdat er een gewone 

Langs Rijn & Rails uitkomt. Bekeken 

wordt nog of er voor juli en augustus 

voldoende nieuws- en agendaberichten 

zijn voor de bewoners van Arnhem-West. 

Organiseer je zelf iets in juli? 

Mocht je zelf een activiteit organiseren 

waarbij de 1,5 meter en het maximum 

aantal mensen kan worden gehandhaafd, 

mail dan aan extra@arnhemwest.nl. Ook 

nieuwsberichten uit en over de wijk zijn 

welkom. 

Zeker nu:  Langs Rijn & Rails-Extra in je 

mailbox ontvangen? 

Langs Rijn & Rails-Extra wordt normaal 

gesproken verspreid via onder meer enkele 

winkels en ‘t Huukske. Maar... zeker nu 

is het handig om het in je mailbox te 

ontvangen. Wil je dat graag? Stuur dan een 

mail naar wijkkrant@arnhemwest.nl o.v.v. 

‘Langs Rijn & Rails-Extra in mailbox’. Heb 

je zelf nieuwsberichten, agendapunten of 

wil je een oproep doen? Stuur dan een mail 

naar extra@arnhemwest.nl

LANGS RIJN & RAILS-EXTRA: 
NIEUWS VOOR JULI EN AUGUSTUS? 

W
ie geïnteresseerd is in de plannen rond de Koepel en 

het Dorp kan op YouTube twee filmpjes vinden van 10 

minuten: GO WEST de Koepel en GO WEST het Dorp. 

GO WEST de Koepel

Architect Johan Blokland blikt even terug in de tijd voor hij het 

over de toekomst van de Koepel gaat hebben. De achttiende-

eeuwse filosoof Jeremy Bentham dacht dat de mens alleen 

goed zou functioneren met permanent toezicht. Dit idee werd 

mede vertaald naar de architectuur: er werden gebouwen (zoals 

scholen en bedrijven) ontworpen waar middenin iemand alles kon 

overzien. In de 19e eeuw was men technisch in staat om lichte, 

grote stalen overspanningen te maken. In Nederland werden toen 

drie Koepelgevangenissen gebouwd vanuit dit idee. Centraal zat 

de bewaker en daarom heen was een ‘schil’ met cellen. Volgens 

Blokland bizarre gebouwen, met meer dan 50.000 m3 lucht en 

maar 7.000 m3 gebouw en met een dramatisch slechte akoestiek.  

De Koepel wordt nu verbouwd tot hotel. Er omheen komt een nieuw 

woonwijkje. De rijksmonumenten uit de 19e eeuw worden zoveel 

mogelijk gehandhaafd, aanbouw van latere tijd wordt gesloopt. 

Rond de Koepel worden hoven aangelegd met daaromheen een 

ring van woningen. De mensen wonen aan een collectief hof dat 

ook openbaar toegankelijk is. In de buitenrand, de oude muur, 

komen de ontsluitingen, straten en parkeerruimten. Zo ontstaat er 

een nieuw gebied met zowel stadswoningen als  appartementen. 

De Koepel wordt zoals gezegd een hotel. De cellen blijven 

gehandhaafd, er wordt zo min mogelijk gebroken en gesloopt. 

Er komt een grote tweede schil binnenin, deels doorzichtig, 

voor zitjes, maar ook voor receptie, lobby, liften en trappen. Het 

probleem rond de akoestiek wordt hiermee ook opgelost. De 

cellen worden slaapkamertjes en in de tweede schil kan men zitten 

en genieten van de ruimte. Er zullen aanvullende diensten komen 

die ook interessant zijn voor de wijk, zoals terrassen en een plek 

om koffie te drinken. De oude entree, de grote poort, wordt in ere 

hersteld als opening naar de wijk, maar er komen ook nieuwe 

ingangen bij om het woongebied te ontsluiten. Het hele terrein 

wordt een extra groene ruimte voor Lombok, een open gebied 

waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

GO WEST het Dorp 

Landschapsarchitect Harro de Jong loopt over van enthousiasme 

als hij praat over de plannen met het Dorp. Het Dorp is bekend 

door de TV-actie met Mies Bouwman, heel Nederland betaalde 

mee aan het realiseren van deze unieke woonvorm met 

dorpskarakter voor mensen met een beperking. 60 jaar later is 

het Dorp echter uitgewoond en gaat het gebied op de schop. 

Harro de Jong is enorm enthousiast over de locatie met grote 

hoogteverschillen en vele bomen, hij noemt het Sonsbeek-achtig 

mooi. Het zat helaas verborgen achter de muur van bebouwingen 

aan de Amsterdamseweg maar moet weer deel worden van de 

stad. In plaats van gebouwen met wat bomen ertussen wordt het 

een bos met woningen voor iedereen en zorg voor bewoners met 

beperking. Er komen clusters van lage woningen die op de heuvels 

staan, waarmee de hoogteverschillen van het terrein worden 

geaccentueerd. De woningen zijn gesitueerd rondom een centrale 

binnenruimte, de plek waar de mensen elkaar aan de voorkant 

ontmoeten. Achter de huizen is de natuur, het bos. Auto’s worden 

aan de zijkant en onder de woningen weggewerkt. De woningen 

krijgen aardse kleuren en worden gebouwd van materialen die 

opgaan in het bos.

Naast deze clusterwoningen komen op een aantal losse plekken 

in het bos zorggebouwen voor mensen met een beperking. Deze 

gebouwen zijn wat hoger en worden gebouwd als getrapte blokjes 

op elkaar. Het worden ruime woningen met grote brede balkons. 

Ook in de zorggebouwen komen ontmoetingsplekken. 

De Brink en het Plein worden plekken waar de hele buurt elkaar 

kan ontmoeten. Het Plein, inclusief paviljoen en terras, komt bij het 

reeds gerealiseerde gebouw aan de Amsterdamseweg. De Tra, die 

hij omschrijft als een storende weg en sluiproute, zal verdwijnen. 

Ervoor in de plaats komt een route voor wandelaars en fietsers die 

zich door het gebied heen slingert. Mogelijkheden voor sport en 

spel zullen ook bij de school ruime aandacht krijgen.

   Plannen rond 

de Koepel en het Dorp

Het terras bij de grote poort is ondertusen geopend!
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G
enoot je ook zo van de vormgeving van de wijkkrant? 

Ik ga langs bij de man die daar acht jaar lang 

verantwoordelijk voor was, Peter van der Graaf, want 

hij geeft het stokje nu door.

Toen Peter startte was de wijkkrant pas kort in full-colour. Daarvan 

heeft hij dankbaar gebruik gemaakt, want zijn vormgeving is altijd 

kleurrijk. Waarom is snel uitgelegd: het is vrolijk én een manier 

om artikelen te onderscheiden, zeker als er meer stukken op één 

pagina staan. Rubrieken en wijkactiviteiten kregen een vaste kleur. 

Informatie over het wijkfeest was bijvoorbeeld gekoppeld aan 

opvallend rood. Bijzonder is dat de kleurkeuze en vormgeving vaak 

werd doorgetrokken op posters en flyers. Peter was namelijk niet 

alleen actief als vrijwilliger/vormgever bij de wijkkrant, maar ook 

bij de publiciteit voor veel wijkactiviteiten, van Sinterklaasoptocht 

tot bewonersoverleg. Pictogrammen en tekeningen die hij 

ontwierp voor de wijkkrant waren zo goed dat ze vervolgens 

werden gebruikt als vast logo, door bijvoorbeeld PanelWest, de 

West Arnhemsche Muziekvereeniging en KUNSTMETMEKAAR. 

Voor die laatstgenoemde organisatie ontwierp Peter ook het 

programmaboekje, de routekaart en de toegangskaartjes. 

Verder maakte hij steeds de jaarlijkse wijkkalender en hij was 

verantwoordelijk voor Facebook-pagina ArnhemWest. 

Peter, opgegroeid in Haarlem, hield als kind al van fotograferen. Hij 

ging naar de School voor Grafische Vakken te Utrecht, waar hij zijn 

vrouw Margriet ontmoette. Toen ze eind jaren tachtig klaar waren 

met hun studie verhuisden ze vanwege hun werk naar Arnhem. 

Sinds 1991 wonen ze in de Veluwestraat. Peter gebruikte al snel na 

zijn studie de computer voor grafische vormgeving, bij het tekenen 

komt er geen potlood aan te pas. Zijn toenmalige directeur was gek 

op nieuwe snufjes en koos voor Apple en dat merk is hij altijd trouw 

gebleven. Hij verdient nog steeds zijn geld als grafisch vormgever, 

maar dat is niet het enige terrein waarop hij creatief is. Hij gaat net 

zo makkelijk aan de slag met hout, metaal of keramiek. Uiteraard 

moet ook zijn zelfgemaakte schaafijskar worden vermeld.

In 2004 ging dochter Luba naar de Heijenoordschool en zoon Mats 

volgde al snel. Peter heeft altijd bewust parttime gewerkt om er te 

zijn voor de kinderen en was daarom ook actief op school. Hij was 

pleinwacht en klassenouder en deed mee aan oudervieringen en 

schoolkampen. Bij musicals maakte hij decors en oefende met de 

leerlingen. Peter is altijd op veel manieren betrokken geweest bij 

Arnhem-West. Niet op de laatste plaats omdat hij als fotograaf voor 

de wijkkrant vaak bij vergaderingen en bijeenkomsten kwam. Zo 

raakte hij onder andere betrokken bij de werkgroep Wijkdemocratie. 

Als ik vraag of hij veel tijd kwijt was aan het vormgeven van de 

wijkkrant, noemt Peter zichzelf een snelle DTP-er. Na aanlevering 

van tekst was doorgaans de basis in een of twee dagen klaar. Dat is 

volgens hem ook beter voor het proces. Zijn eigen bedrijf heet niet 

voor niets ‘Acabado’, Spaans voor ‘gereed’. Peter besteedde altijd 

veel aandacht aan een pakkende voorpagina. Een voorbeeld is het 

ganzenbordspel met wijkactiviteiten, dat onlangs de voorpagina 

sierde. Hij zegt ‘Je zit als vormgever aan het einde van het traject. 

Dat betekent dat je achter mensen aan moet voor foto’s en dat 

teksten op het allerlaatste nippertje weer veranderd worden. Dat 

kostte veel energie.’ Dat was echter niet de belangrijkste reden om 

te stoppen. Peter vindt het belangrijk om meer voor zichzelf te doen, 

zoals klussen in huis en het onderhouden van de moestuin. Hij wil 

daarnaast ook andere mensen in onze creatieve wijk een kans 

geven. Knut en Marijn reageerden snel na zijn oproep. Uiteraard 

zorgt Peter voor een goede overdracht. Rest mij tot slot Peter heel 

erg te bedanken voor acht jaar vrolijke en kleurrijke wijkkranten. Ze 

waren top.

Peter van der Graaf
   Kleurrijk en veelzijdig vormgever
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T
oen één van Nederlands grootste acts, De Staat, op zoek was 

naar een nieuwe oefenruimte, viel hun oog op Popcentrum 

Jacobiberg. De band kon tijdelijk niet meer terecht in ‘De 

Basis’ in Nijmegen en was op zoek naar een vervangende plek. 

Uit drie geschikte locaties is gekozen voor creatieve broedplaats 

Jacobiberg, dat gevestigd is op Arnhems Buiten. De Staat zal 

minimaal een jaar verblijven in deze riante ruimte in Arnhem. 

De Staat bracht in 2009 haar eerste plaat uit en is sindsdien niet 

meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Met een 

Europese en Nederlandse clubtour, diverse uitverkochte shows 

in AFAS Live, optredens op grote festivals als Lowlands en Down 

The Rabbit Hole en een nieuw album heeft de groep in 2019 

allesbehalve stilgezeten. De Jacobiberg is erg benieuwd naar 

wat 2020 de band gaat brengen. 

De Staat

De Staat bestaat al sinds 2007, maar brak in 2015 pas echt door 

met de single en viral videoclip voor ‘Witch Doctor’. Deze video 

gaat het hele internet over en wordt enthousiast nagedaan op 

elk festival waar de band speelt. Deze video is slechts één klein 

puntje op het CV van de Nijmeegse band. De mannen hebben 

intussen al zes albums uitgebracht, met als meest recente het 

album ‘Bubble Gum’ met hits als ‘KITTY KITTY’ en ‘I’m Out 

Of Your Mind’. Het motto van de band blijft na al die jaren nog 

steeds intact: niet lullen, maar rocken! 

Popcentrum Jacobiberg 

De Jacobiberg is het popcentrum van Arnhem en omstreken. Er 

zijn muzieklessen, DJ- en producerlessen, oefenruimtes en er is 

een bloeiende creatieve broedplaats. De docenten zou je kunnen 

kennen van Navarone, Kenny B, Wild Romance en het spelen 

met vele grote namen. Alle docenten hebben conservatorium 

genoten en staan zelf regelmatig op het podium. 

     Nijmeegse band

De Staat 
     kiest voor Jacobiberg

Coronahulp Arnhem-West (vervolg)

N
u we al ruim tien weken dagelijks 

te maken hebben met het Covid-19 

virus, leek het ons een goed idee 

om nog eens te informeren hoe het gaat 

met Coronahulp Heijenoord, Lombok, 

Brouwerijweg e.o. en Utrechtsestraat. 

Daarvoor zochten we contact met Ina 

Asbreuk en Martine Passchier, de oprichters 

van deze hulpgroep op Nextdoor.nl.

Nadat Jacomine van Wijk uit de Hoogkamp 

haar groep Coronahulp Arnhem e.o. 

half maart op Nextdoor had gelanceerd, 

namen Ina en Martine het voortouw om op 

wijkniveau een groep te starten zodat de 

lijntjes nog korter werden. Na het bezorgen 

van een flyer en een oproep op Nextdoor 

kon het initiatief van start. Diezelfde avond 

kwam de eerste vraag binnen.

Tot op heden heeft Coronahulp 

Heijenoord, Lombok, Brouwerijweg e.o. 

en Utrechtsestraat voorzien in zo’n tien 

hulpvragen. Het ging hierbij voornamelijk om 

het doen van boodschappen en de behoefte 

aan het maken van een praatje. Enkele van 

die vragen zijn nog steeds actueel en worden 

door buurtbewoners ingevuld. Het aantal 

personen dat zich als vrijwilliger aanmeldde 

liep al snel naar de 100.

Gezien deze vliegende start hadden 

beide dames een groter aantal aanvragen 

verwacht. Zelf denken ze dat er nog altijd 

veel mensen zijn die niet om hulp durven 

te vragen. Ze willen dan ook benadrukken 

dat buren graag willen helpen en dat er van 

achterdocht of angst geen sprake hoeft 

te zijn. En wat is er mooier dan nieuwe 

mensen in je eigen buurt te leren kennen?

Eén van de hoogtepunten van de actie 

was toch wel het nieuwsitem bij Hart 

van Nederland op SBS6, waarvoor een 

cameraploeg kwam filmen in Lombok. Item 

gemist? Via https://bit.ly/3goB4Pk kun je 

het alsnog bekijken.

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. en 

Utrechtsestraat  [EB]

 [AL]
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Een speciaal 

ontmoetingshuisje 

voor bewoners en 

familie bij Rosorum 

Residentie. 

Een Amsterdamse 

zanger verblijdt 

bewoners en 

verzorgend personeel 

van  verpleeghuis 

Heijendaal en 

buurtgenoten met 

Hollandse hits uit de 

luidsprekers.

Medewerkers van 

Gemeente Arnhem blijven 

gewoon controleren of er 

gestort wordt naast i.p.v. 

in de containers

Het voorgenomen schilderwerk 

van de huizen van Stichting 

Volkshuisvesting gaat gewoon door, 

weliswaar met wat vertraging. 

Rondje langs de kraak. Jammer dat dit 

maar tijdelijk is!? Toch terug naar die goeie 

ouwe tijd? Om de bewoners enigszins 

tegemoet te komen in deze vreemde tijd 

geeft de Gemeente Arnhem tot 1 juli tijdelijk 

de gelegenheid om het grof vuil gratis op te 

laten halen. 

Berenzoektocht. Een initiatief 

om het voor de kinderen leuker 

te maken in de tijd dat ze niet 

naar school kunnen. Naar deze 

megagrote beer op een woonboot 

aan het Onderlangs was het niet 

moeilijk zoeken. Hij stak er met 

kop en schouder bovenuit.

Stichting Leergeld Arnhem 

vraagt steun…

Op de site van http://

leergeldarnhem.nl/nl/

donateurs/steun-ons staat 

o.a.:

“De kinderen in onze 

doelgroep hebben lang 

niet altijd een fiets. Zonder 

fiets is het lastig om 

mee te doen aan allerlei 

schoolactiviteiten, iets 

samen te doen of naar het 

sporten te gaan. Heeft u een 

fiets, of wellicht meerdere 

die u beschikbaar wilt 

stellen aan kinderen uit 

onze doelgroep, neem dan 

contact met ons op! info@

leergeldarnhem.nl

Ook een fiets die 

gerepareerd moet worden is 

welkom. De fietsen worden 

opgeknapt en nagekeken 

en gekeurd door diverse 

fietsspeciaalzaken of de 

werkplaats Siza (Sara) of 

de fietsenwerkplaats van 

2Switch. Bent u niet in 

staat de fiets te brengen, 

dan komen wij die met 

alle plezier op afspraak 

ophalen.”

Maar de stichting is ook blij 

met laptops en financiële 

steun. Neem eens een kijkje 

op http://leergeldarnhem.nl!

Bij Hoogvliet wordt een speciale 

medewerker ingezet om de winkelwa-

gens te desinfecteren. Voor en na het 

winkelen kun je dat zelf met je handen 

doen. Bij de kassa is met lijnen de 

voorgeschreven afstand aangegeven.

 [AL/ MP]

Coronatijd 
in Arnhem West
Nederland lijkt een beetje stil te staan sinds de ‘intelligente lockdown’ half maart, 

waarmee men de verspreiding van het Corona-virus wilde afremmen. Het leven 

staat natuurlijk niet stil, maar is net iets anders dan iedereen gewend was. Er 

zijn in de tussentijd veel initiatieven en creatieve oplossingen ontstaan, ook in 

Arnhem-West. In deze fotoreportage nemen we u mee langs wat opvallende 

dingen, initiatieven en maatregelen die genomen zijn.

Het is overdag nog nooit zo vol 

geweest op het rangeerterrein 

van ProRail als de laatste 

maanden. Het merendeel van 

de treinen valt sinds half maart 

uit, want het devies is om alleen 

met de trein te reizen als het 

echt niet anders kan.

Heijenoordschool: ouders mogen 

de kinderen tot het hek naar school 

brengen. Een goed moment voor veel 

ouders om de kinderen te leren alleen 

naar school te lopen. De kleuters 

mogen wel tot aan het lokaal worden 

gebracht. Ouders moeten op de gele 

strepen wachten bij de ingang om 1,5 

meter afstand van elkaar te houden.

Iedereen werkt veilig. Ook de 

schilders die in Lombok alle huizen 

weer voorzien van een frisse laag 

verf ontkomen er niet aan. Met een 

felgekleurd vestje en een tekst met 

daarop ‘houdt 1,5m afstand’ moet 

dat toch helemaal goed komen.

De skatebaan heeft passende nieuwe Corona Graffiti

De veelzijdige Lombokse 

illustrator Anne Luchies heeft 

zo langzamerhand een eigen 

‘trolleybus’-lijn. Naast ansichtkaarten 

en verjaarkalender heeft ze nu ook 

een trolley-mondkapje.  Op de 

foto het proefmodel voor de luxere 

handgemaakte versie in katoen. 

Het mondkapje is ook verkrijgbaar 

in een over-all dessin. Daarnaast 

zijn een versie met een 2cv-tje en 

een Lomboks motief in de maak. 

Ze zijn te koop bij de illustrator: 

stuur een mailtje naar info@

anneluchies.nl. Zowel ansichtkaart 

als de eenvoudige versie van het 

mondkapje liggen ook bij Vonktotaal.

Eerste groepsles van de 

WAMV sinds tijden: de 

drummers kunnen er niet 

genoeg van krijgen.

Foto´s: Anne Luchies / Maria Pompe / Nienke Jongsma
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Vluchtelingen 
zoeken contact
In onze wijk wonen al een hele tijd alleenstaande minderjarige 

vluchtelingen (AMV’ers). Het COA en ’t Huukske zijn een 

samenwerking aangegaan om te zoeken naar mooie verbindingen 

in de wijk. 

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om iets te ondernemen met deze 

jongens, die tussen de zestien en achttien jaar zijn. Je kunt hierbij denken 

aan samen trommelen, schilderen en dansen. Ook het ondersteunen 

bij huiswerk, samen koken of het beter leren van de taal behoort tot de 

mogelijkheden. Misschien heeft u zelf ook nog een leuk idee om iets 

samen met een jongere te doen? Deze jongens komen overwegend uit 

Afrika en spreken erg goed Frans. 

1,5 meter

We begrijpen dat het nu met de afstand die we moeten houden lastig 

is om iets met elkaar te ondernemen. Tegelijkertijd kan er nog steeds 

heel veel wél. We zullen dus met elkaar moeten uitvinden wat wel en 

niet kan.

Contact

Aanmelden kan bij  Janine Lenting van ’t Huukske via 

huukske.coordinator@gmail.com of 06-3875 8112 of Peter Schreuder 

van het COA via PeterSchreuder@coa.nl of 06-55715575

Samen houden we 
‘t Huukske open
Onze buurt zonder ’t Huukske, dat kunnen we ons niet 

voorstellen. Jij ook niet? Lees dan even verder, want we 

hebben jouw hulp nodig! 

Een buurthuis voor iedereen; waar jong en oud uit de hele wijk samen 

komen. Dat willen we zijn!

Samen met alle vrijwilligers hebben we al veel voor elkaar gekregen. 

We regelen samen de verhuur, er is een buurtkoor opgericht en we 

organiseren elk jaar wel een feestje voor de wijk. Veel mensen hebben 

ons in de loop van de jaren geholpen en een aantal is ook weer 

gestopt. Helaas zijn er op dit moment te weinig vrijwilligers om voor 

elkaar te krijgen dat we echt een plek voor iedereen kunnen zijn.

Daarom zoeken we jou! Mensen die samen met ons de schouders 

eronder willen zetten. Want samen maken we van ’t Huukske een nóg 

mooiere plek!

Wat kun je doen? 

Je kunt op verschillende manieren helpen: in een bestuursfunctie, 

als vrijwilligerscoördinator, bij de organisatie van de verhuur, bij het 

organiseren van activiteiten. Of misschien heb je wel goede ideeën hoe 

we het helemaal anders kunnen aanpakken! 

Heb je belangstelling? Meld je dan aan voor één van de bijeenkomsten 

op 22 of 25 juni om 20:00 uur in ’t Huukske. Vanwege de 1,5 meter 

afstand die we moeten hanteren is er een maximum aantal mensen dat 

we kunnen ontvangen. Meld je daarom aan via: 

huukske.coordinator@gmail.com of 06-38758112.

DE CORONA SURVIVALKIT

‘’Als jij niet naar ‘t Huukske kan, komt ‘t Huukske naar jou’’

Buurtbieb: Heb je Netflix uitgekeken, hangen je kinderen verveeld op de 

bank of heb je net, uit pure verveling, die boekenkast uitgemest? Leen 

of geef je boek aan je buurtgenoot. Meld je boek en/of adres aan, en wij 

zorgen dat die, volledig coronaproef, bij je komt. We hebben een volwassen 

en kinderboekenlijst. Ook spelletjes en puzzels kunnen uitgewisseld worden. 

Beachtennis: In onze Corona Survival Kit zit een sportieve match met een 

buurtgenoot. Beachtennis doe je natuurlijk op veilige afstand. Wij zorgen 

voor een veilige en unieke locatie in Arnhem West. 

(h)ART voor elkaar: In Arnhem West bruist het van de creativiteit. Wij 

nodigen je uit om, naast je beertje, een kunstwerk in je vensterbank te 

zetten. Geef ons je adres door en wij nemen jouw raam en kunstwerk op 

in de route. 

Dit prachtige survivalpakket wordt je gratis aangeboden door buurthuis 

‘t Huukske. Je aanmelding, ervaringen, ideeèn en/of beeldverslag kun je 

sturen naar huukske.coordinator@gmail.com

‘’Als jij niet naar ‘t Huukske kan, komt ‘t Huukske naar jou’’

O
ok al woont Rieky van Elk al een aantal jaren niet meer in 

Arnhem-West, ze is nog steeds actief bij ’t Huukske en 

heeft ruimschoots haar sporen in onze wijk achtergelaten 

door het vele vrijwilligerswerk. Op 24 april werd ze tot haar grote 

verrassing gebeld door burgemeester Marcouch. De burgervader 

feliciteerde haar met het feit dat het Zijne Koninklijke Hoogheid had 

behaagd haar te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. 

De foto waarop je burgemeester Marcouch in deze coronatijd ziet 

beeldbellen, met Rieky duidelijk op zijn scherm, verscheen in veel 

kranten en sociale media.  

Het valt niet mee om zo’n koninklijke onderscheiding te krijgen. 

Je moet namelijk minimaal vijftien jaar lang minstens zes uur per 

week actief zijn als vrijwilliger. Aan die eis voldoet Rieky met gemak. 

Precies vijftig jaar geleden begon ze haar vrijwilligerscarrière als 

hoofdredacteur van een schoolblad, tekstschrijver bij het kerkelijk 

jongerenkoor en leidster bij de Scouting. Deze vrijwilligersactiviteiten 

op veertienjarige leeftijd ziet ze zelf als vlucht uit haar gezinssituatie. 

Wij zien echter ook vanaf dit eerste prille begin eigenschappen en 

kwaliteiten die haar hele leven zullen kleuren: maatschappelijke 

betrokkenheid en spiritualiteit gekoppeld aan een grote veelzijdigheid, 

creativiteit en bevlogenheid. Rieky glimlacht wat ongemakkelijk bij 

de opsomming, maar kan het eigenlijk niet ontkennen. Een belangrijk 

werkwoord dat steeds zal opduiken is verbinden. Het komt terug in 

haar studie, in haar werk en vrijwilligersactiviteiten.

Rieky volgde verschillende opleidingen, van verpleegkundige tot 

humanistiek, gaf les binnen het onderwijs en vervulde diverse 

therapeutische functies. Ondertussen trouwde ze met man Alex en 

bracht vijf kinderen groot. In 2004 werd borstkanker geconstateerd, 

waardoor ze helaas moest stoppen met werken. Als vrijwilliger 

ging ze onverdroten door, bijvoorbeeld met het beantwoorden 

van (oedeem-)patiëntenvragen bij patiëntenplatform NLNET. 

Verder noemen we in een onvolledige opsomming: Humanitas, 

MoermanVereniging, Humanistische Uitvaartbegeleiding, PAX 

Christi, Arnhemse Wereldvrouwen. Graag vermelden we dat Rieky 

intussen kankervrij is. 

Arnhem-West

In de loop der jaren is Rieky regelmatig verhuisd. Overal waar ze 

kwam wilde ze zo snel mogelijk de mensen leren kennen, zich 

inzetten en zich thuis voelen. Toen ze met haar gezin in Arnhem-West 

kwam wonen verliep dat niet anders. Op de Heijenoordschool werd 

Rieky pleinwacht en was ze betrokken bij de BSO in opbouw. Riek 

Draaijer had al snel door wat voor vlees ze in de kuip had en vroeg 

haar zich zowel bij Wijkplatform als voor ’t Huukske in te zetten. 

Ze werd actief bij Prins Heerlijk en de Grafiekclub, werd gastvrouw 

en huishoudelijk coördinator, was betrokken bij de verzelfstandiging 

van ’t Huukske en zat in de beheergroep. Riek Draaijer heeft nog 

steeds een belangrijke plek in haar hart. Ze zegt het niet hardop, 

maar je voelt dat ze vereerd zou zijn geweest met de prijs die naar 

Riek is vernoemd en met het beeldje van Riek’s man Gerard. Ze zegt: 

‘Maar gelukkig heb ik thuis twee schilderijtjes van Gerard hangen en 

heeft ’t Huukske bijgedragen aan het krijgen van mijn lintje’. Enkele 

jaren geleden verhuisde Rieky naar Klarendal omdat het niet te 

doen was, met haar gezondheid en een man die  druk was met zijn 

werk, om hun grote huis aan de Utrechtseweg op te knappen. In 

Klarendal werd ze ook meteen weer actief bij o.a. Molen de Kroon 

en de Landen-kookgroep. Momenteel woont ze met man Alex in 

Vredenburg, hoog in een flat met prachtig uitzicht op Park Immerloo. 

Ze was meteen betrokken bij een theatervoorstelling in de wijk, zit 

bij de redactie van de wijkkrant en helpt een stadscamping voor 

minder draagkrachtigen te realiseren in het Immerloo Park. Rieky 

bleef ook nog al die tijd actief bij ’t Huukske. Wekelijks komt ze langs 

om de  geldzaken op de werkvloer in goede banen te leiden.

Verdiend

Op onze laatste vraag aan wie zij zelf een lintje zou willen toekennen 

antwoordt Rieky: ‘Ik ken mensen die jonger zijn, al dan niet 

gehandicapt, en die als vrijwilliger een belangrijke bijdrage leveren 

aan de maatschappij. Ze kunnen nooit voldoen aan de eis van 

minimaal zes uur vrijwilligerswerk in de week gedurende vijftien jaar. 

Dat wil ik graag onder de aandacht brengen.’ Daarmee bewijst Rieky 

opnieuw dat ze het lintje dubbel en dwars verdiend heeft! [MP / AH]

      Rieky 
krijgt een zeer 
      verdiend lintje
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WE GAAN WEER 
(EEN BEETJE) OPEN!
Hoera, we mogen sinds 1 juni weer een beetje open zijn. Er zijn nog 

wel behoorlijk wat restricties: zo mogen er maximaal 30 personen 

in het gebouw zijn. ’t Huukske heeft er daarom in ieder geval tot de 

zomer voor gekozen alleen vaste activiteiten toe te laten en dus niet 

zalen los te verhuren voor een (klein) feestje of vergadering. Vanaf 

september hopen we dit weer meer te kunnen toestaan. 

Doordat er maar maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn, 

willen we jullie vragen om niet onverwacht langs te komen. Wil je 

langskomen of heb je een vraag? Dan kun je dat altijd mailen naar 

info@thuukskearnhem.nl of even bellen met 06-3875 8112.
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Op het terrein van de school aan de Veluwestraat staat één boom 

die zo knalgeel is, dat hij bijna licht lijkt te geven, het lijkt alsof hij 

continu in de felle zon staat. Het is de Gleditsia Triacanthos of ‘valse 

christusdoorn’. De ‘sunburst’ is de gekweekte gele variant. Het 

geveerde blad van de boom lijkt op het blad van een acacia. Hij is niet 

inheems, zijn oorsprong is Noord Amerika, maar doet het goed op 

zandgrond. De bloemen van deze boom lokken veel bijen. Er bestaan 

rassen met en zonder doorns. De doorns zitten in groepjes van drie 

op de stam en takken, ‘triacanthos’ betekent namelijk ‘driedoorn’.

De natuur 
   in Arnhem West

Rêveries d’un promeneur solitaire
 (mijmeringen van een eenzame wandelaar) *

Corona heeft Nederland in zijn greep, bijna iedereen is aan huis gekluisterd. Van de 

ene dag op de andere ligt het verkeer stil. Je kunt de stilte horen, je ziet de blauwe 

lucht en je hoort de vogels. De natuur is ineens overal en veel mensen nemen de 

tijd om te wandelen. De thuiszitters kunnen naar hartelust klussen in huis, maar 

ook tuinieren is favoriet geworden, want de tijd staat stil. Met de versoepeling van 

de maatregelen neemt de drukte alweer toe. Arnhem-West onderging een kleine 

metamorfose, al wandelend zag ik dat veel voortuinen werden opgefrist. Moeten 

wij ons niet gelukkig prijzen dat er zoveel voortuinen zijn in onze wijk? Reden om 

eens op te focussen op de natuur vlak bij huis.

* Jean Jacques Rousseau is de schrijver. Hij was één van de voorbereiders van de Franse revolutie, hij schreef een pedagogisch 

  handboek, maar liet zijn kinderen opnemen in ‘n kindertehuis. Hij hield van planten.

Al wandelend richting station valt mij al tijden op dat er in een voortuintje aan 

de Noordelijke Parallelweg een enorme blauwe wolk van bloemen staat, die het 

halve raam bedekt. Het is een ceanothus of Amerikaanse sering. Ceanothus 

komt van ‘keanothos’, een Grieks woord dat stekelige plant betekent. Stekels? 

Heb ik niet gevoeld, het zijn een soort lange naalden, die eerder op zijtakjes 

lijken. De plant komt uit Noord Amerika en van het blad van sommige soorten 

schijn je thee te kunnen zetten. De plek in dat kleine voortuintje is waarschijnlijk 

optimaal. De mijne blijft een miniplantje.

Weer terug over de Amsterdamseweg naar de Veluwestraat, 

waar aan het begin, pal voor de flat, een grote bloembak 

staat. In de bak groeit een krans van groene blaadjes, het is 

‘loodkruid’ dat straks uitbundig bloeit. De bloemen zijn van 

het prachtigste blauw. Hulde aan degene die deze bak en 

enkele boomspiegels vlakbij zo keurig onderhoudt.

Twee huizen verderop zie ik dit, een voortuin als 

parkeerterrein. Dat kan ook, over contrasten gesproken! 
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V
eruit de meeste beelden staan op terreinen van bedrijven en 

instituten. Op straat blijft het beperkt tot het oorlogsmonument 

aan de Nassaustraat door Ad van Wordragen, de aanplakzuil 

aan de Oranjestraat en het reliëf met de Rijksleeuw boven de oude 

ingang van de Koepelgevangenis. Verder staat er een beeld bij de 

ingang van verzorgingstehuis Hoogstede, voor iedereen zichtbaar, en 

bij de antiekhandel van Hans Voorhuis, beide aan de Utrechtseweg. 

Arnhems Buiten

Qua beeldende kunst blijkt vooral Arnhems Buiten heel goed 

voorzien. De parkachtige omgeving leent zich er prima voor, 

bovendien zijn veel gebouwen neergezet in een tijd dat 1% van 

de bouwsom kon worden besteed aan beeldende kunst. Het heeft 

gezorgd voor zeer diverse, prachtige beelden die vaak een relatie 

aangaan met hun omgeving. Het abstracte koperen beeld uit 1994 

van Nicole Martinot bij het vroegere hoofdgebouw van de Kema 

bijvoorbeeld wordt prachtig weerspiegeld in het water. Iets verder, 

in de volgende vijver, zit de stenen Waternimf van Louise de Beijer 

uit 1953. Een vroeg expressief beeld van Piet Slegers uit 1963, 

Vlucht Moderne Meeuwen, op De Hes, verkeert helaas in een zeer 

slechte staat. Een later en veel groter werk van hem is moeilijk te 

fotograferen en moet worden ervaren in zijn relatie tot de omgeving 

en het gebouw. Het bevindt zich vlak bij de Diependalseweg. Hier 

staat ook een klassieker beeld, van Marius van Beek: Moeder en 

kind, 1964. Van Beek heeft zijn persoonlijke visie op de godin Hestia 

(godin van de huiselijke haard) tot uitdrukking gebracht. In plaats 

van een vuur draagt zij een kind. 

Busy Flows of Art

Naast de Kookplaats, voorheen de kantine, staat de Vleugel der Stilte 

van Marinus Klap, wit kunststof waar de klimop vrijelijk overheen 

mag groeien. Dit beeld is, samen met vele anderen, aangekocht 

tijdens de grote beeldententoonstelling op het terrein in 2000, Busy 

Flows of Art. Ten zuiden van de Utrechtseweg, op de Hes, staan 

ook nog enkele beelden hieruit, de bekende Polsstokspringer van 

Frans Gerritsen, de Vogel van Josef Kemperman en Splits Heads 

van de Afrikaanse kunstenaar Garrison Machinjili.

Heijenoord 

Op Arnhems Buiten is nog veel meer kunst, maar we gaan door 

Beelden 
   in Arnhem-West

Onlangs verscheen het boek Arnhem Uit de Kunst, van Theo Brink. Het beschrijft 

zo’n beetje alle kunstwerken die in Arnhem zijn geplaatst, en dat zijn er zo’n 

elfhonderd. Het leek de redactie aardig om eens te kijken wat er in onze wijken 

te zien is en Theo was zeer graag bereid om zijn kennis te delen. Op een zonnige 

ochtend fietsten we door Arnhem-West, van het ene beeld naar het volgende.

naar Heijenoord, naar Groot Klimmendaal, waar bij de ingang 

van het nieuwe gebouw een groot zelfportret staat van Wijnand 

Schoenmaker. Hij revalideerde hier na een hersenbloeding en gaf 

treffend weer hoe het voelde om zijn halve lichaam ‘kwijt’ te zijn. 

Ook op het terrein van Lindenhout staan enkele beelden, twee 

Tuinvazen van Maarten de Reus en een nieuw houten beeld, dat 

Theo nog niet eerder had gezien, Wensvuur. Het stelt een grote vlam 

voor met allemaal kleine vlammetjes. Achter die kleine vlammetjes 

zitten wensen of verlangens van kinderen uit pleeggezinnen van die 

organisatie. Het idee is van stichting Maak-Lab Arnhem. 

Het Dorp

Bij een van de ingangen naar Het Dorp vanaf de Heijenoordseweg 

staan drie beelden van Luigi Pedron op een onopvallende plaats. 

Metamorfose geeft drie ontwikkelingsstadia weer. (De kunstenaar 

woont zelf ook in de wijk, op Onderlangs, in het huis bij de twee stenen 

padden en de bronzen Vogels van zijn partner Mark Geels.) Ook 

verderop in Het Dorp is kunst te zien, hoewel de portretbuste van Arie 

Klapwijk, van wie het idee van het Dorp was, onlangs was gestolen 

en weer teruggevonden. Na de herbouw krijgt het een nieuwe plek. 

Wat aan het eind van die renovatie zal zijn verdwenen, zijn deze 

wandschilderingen. Ze zijn het resultaat van een graffitiworkshop 

van de kunstenaars Krista Burger en Kenneth Letsoin, met onder 

anderen Mike van Rijn en Matthijs Wits, Dorp-bewoners met een 

progressieve spierziekte. Voor de schilderingen werd gebruik 

gemaakt van een speciale robotarm. De muurschilderingen zijn te 

zien langs de Wildbaan (40 meter) en de Hengemunde (25 meter). 

Tenslotte fietsen we nog even naar de Rosandepolder, waar bij een 

kleine buitenmanege een werk staat van Annemarie Noordenberg. 

De Ontmoeting is gemaakt uit cortenstaal (roestig ogend staal), van 

een paard en een meisje. Prachtig aan de zuidkant neergezet zodat 

het licht er mooi doorheen valt.

Alle kunstwerken in Arnhem-West bespreken zou ruim een hele 

wijkkrant beslaan. Theo is echter bezig met het maken van routes 

door de diverse wijken van Arnhem, zodat meer mensen met 

de vaak onbekende kunstwerken kunnen kennismaken en hun 

schoonheid kunnen waarderen. Veel beelden vallen gewoon niet 

op en dat is jammer. Vaak zijn het schitterende werken, die ervaren 

moeten worden in hun omgeving. Ga gerust op onderzoek uit! [HM]
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Oranjestraat 77, 6812CM Arnhem
Tel. 026 - 4433903

www.wijnkoperijrobpeters.nl

Voor al uw 

Speciaal bieren
Wijnen

Gedistilleerd

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? 
 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

Wil jij je ook inzetten 

voor de wijkkrant?

Bijvoorbeeld 

stukjes schrijven 

of interviews doen?

Stuur dan een mailtje naar 
wijkkrant@arnhemwest.nl

Colofon
Redactie 

Emma Bijl, Maaike van den Bos, Erik Braam, 

Peter van der Graaf, Alex Hanssen, Nienke Jongsma, 

José Juten, Anne Luchies, Maria Pompe 

eindredactie Hadewych Martens

opmaak Marijn Davids, Knut J. Wentink

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 & Rails 

inleveren vóór 12 augustus 2020. 

Bezorging rond 12 september 2020.

De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

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

Waar woon jij?
Op de Oranjestraat. De huizen zijn een beetje gek hier, ze zitten 

allemaal aan elkaar vast. Maar ik weet precies wie er allemaal 

naast en onder ons wonen.

Waar speel jij het liefst?
Op de stoep voor het huis, daar kun je goed skeeleren want de 

tegels zijn heel glad. Ik speel ook graag aan de overkant bij de 

Hoogvliet. Mijn zus en ik kunnen heel goed uitkijken.

Heb je ook hobby’ s?
Ja, vioolspelen, ik heb nu twee proeflessen gehad bij de Jacobiberg. 

Nu moet ik wachten tot corona voorbij is. Daardoor haal ik ook mijn 

zwemdiploma’s nu niet. Ik had al lang klaar moeten zijn met diploma 

a en b. Maar de zwemlessen kunnen nog niet beginnen, ze moeten 

eerst zoeken naar een zwembad waar geen oude mensen komen. Ik 

vind hockey ook leuk, dat doen drie meisjes uit mijn klas. En ik houd 

van kleuren en badminton. Alleen is de shuttle van de badminton in 

de planten gekomen en die kunnen we niet meer vinden.

Wat vind jij de leukste dag in de wijk?
Als er rommelmarkt is. De vorige keer kocht ik een armband, een 

knuffel en een standbeeld van een tijger. Met koningsdag ging het 

niet door, om de corona.

Waar ben jij goed in?
In skeeleren dus (Amelie laat het zien, zie foto), boulderen, fietsen 

uiteraard, tekenen, stoeien (ik doe altijd samen met mijn zus en dan 

winnen wij), tennis en turnen. Op turnen heb ik een tijdje gezeten. 

Maar met vioolles en zwemles erbij wordt het allemaal een beetje 

moeilijk.

Is er ook iets waar je minder goed in bent, of wat je nog wilt leren?
In viool ben ik nog iets minder goed, maar ik ga dus op les.

Vind je het fijn om hier te wonen?
Ja, papa en mama zijn wel aan het zoeken naar een ander huis. Ik 

vind het hier fijn want je hebt een mooi uitzicht, met de 

verrekijker kun je de Rijn zien. En we kunnen leuk in bad spelen 

en onder de douche. En aan de overkant spelen vind ik ook 

heel leuk. Het ruikt heel lekker in onze tuin want er zijn heel veel 

bloemen.

Op welke school zit jij? Is dat een leuke school?
Op de Heijenoordschool. Het is daar heel leuk omdat ik een heel 

lieve juf heb. En veel klasgenootjes. Alleen nu zijn er alleen de 

derdejaars en dan zijn er maar vier meisjes. Ik speel het liefst met 

meisjes. Lien is mijn vriendin. We spelen het liefst bij haar thuis.

Als je iets mocht veranderen in de wijk, wat zou dat dan zijn?
Alle afval weg. Er wordt veel afval in onze tuin gegooid en op de 

straat. En dat er meer vogeltjes komen.

Hoe zou jouw lievelings-dag er uit zien?
Dan wil ik een weg zonder auto’s en alleen maar zon. En dat alle 

mensen op de straat gaan spelen.

Waar ben jij trots op?
Ik spreek Boliviaans Spaans. Er is maar een ander kindje op 

school dat ook tot tien kan tellen in het Spaans. En mijn zus ook 

natuurlijk. Wij kunnen nog veel verder tellen. En we hebben een 

spel van Harry Potter in het Spaans. Ik ben heel erg fan van Harry 

Potter. Als je in het Spaans een zin schrijft met een vraagteken of 

een uitroepteken dan komt die aan het begin én het einde van de 

zin. Dat is fijn met lezen.

Nu heb ik hoofdpijn van het vele praten. 

Wil jij ook geïnterviewd worden? 

Wil jij ook geïnterviewd worden? 

Mail samen met je ouders/verzorgers naar 

Mail samen met je ouders/verzorgers naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl

wijkkrant@arnhemwest.nl

Het interview vindt plaats op een bijzondere dag: ‘dia de los niños’. Dat is Kinderdag 
in Bolivia, de zondag tussen Moederdag en Vaderdag. Dan mogen kinderen alles kiezen. 
Amelie en haar zus Matilda hebben cadeaus gekregen: stickerboekjes en samen een echte 
verrekijker. Amelie vertelt dat ze vanmorgen tot 12:00 op de iPad hebben gezeten, er 
was friet als lunch, ze hebben daarna voor buitenspelen gekozen en vanavond gaan ze 
gourmetten met twéé toetjes en dan nog stoeien en vosje en uiltje spelen. De moeder van 
Amelie komt uit Bolivia en haar vader helemaal uit Almen.

Vragen aan Vragen aan 

Amelie Amelie 
    (6 jaar)    (6 jaar)
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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

AchterdePraxisAmsterdamseweg!


