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E
én van mijn heimelijke genoegens is om met de fiets vanaf de 

Amsterdamseweg de Heijenoordseweg af te zakken zonder de 

pedalen rond te laten gaan. Het is spelerij, zoals ik vroeger als kind op 

de doodlopende weg voor ons huis al fietsend vaart maakte, mijn benen naar 

achteren zwaaide en op de bagagedrager ging staan. 

Daarbij vergeleken is mijn huidige guilty pleasure kinderspel: tot de bushalte bij 

Klimmendaal geen remmen gebruiken zodat je genoeg vaart hebt om zonder 

te trappen de lange heuvel in het middenstuk te overbruggen. Bij tegenwind 

kan het voorkomen dat je daar bijna stilvalt en is het zaak om als een heuse 

wielrenner diep over het stuur gebogen je stroomlijn zodanig te verbeteren 

dat je ter hoogte van de uitrit van Lindenhout de laatste hobbel kan nemen. 

Daarna gaat het alleen nog bergafwaarts en moet je opletten dat je bij het 

spoor op tijd afremt voor de scherpe bocht naar links en niet blijft hangen in 

een ‘natuurkrachtstemming’.

Dat niet iedereen gecharmeerd is van ‘natuurkracht’ merk ik steeds vaker 

om me heen op het fietspad, waar elektrisch de norm wordt. Waar de broze 

tachtigers die me zonder blikken of blozen op hun e-bikes passeerden, nog 

verbazing opriepen en de stelletjes van in de zeventig (die je waarschijnlijk 

anders nooit op de fiets zou hebben gezien) vertedering, merk ik de laatste tijd 

vooral irritatie bij speed pedelecs en grote bakfietsen met of zonder klein grut 

in de laadruimte. Deze passeren je vaak rakelings wat natuurlijk komt omdat 

de fietspaden er niet op berekend zijn. 

Van de week reed zo’n slagschip me toevallig net boven aan de 

Heijenoordseweg bijna de berm in. Nog maar net van de schrik bekomen, 

zag ik even later dat ik, zonder iets te doen, de jonge bestuurster aan  het 

inhalen was en schoot het me te binnen dat mijn broer, die ook nog ‘op 

eigen kracht’ fietst, me eens verteld had dat die elektrische fietsen niet harder 

kunnen dan 25 kilometer per uur en dat je ze bergafwaarts zo kan inhalen. 

Van Klimmendaal tot Lindenhout heb ik de pedalen goed aangezet en is het 

van mijn oude guilty pleasure niet meer gekomen. 

Ik denk dat ik er een nieuwe bij heb. 

Slagschip
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In 2020 gaat alles anders dan voorheen. Het coronavi-

rus zorgt voor grote beperkingen in ons dagelijks leven. 

Velen van ons werken sinds maart thuis. En voor wie 

bijvoorbeeld in de horeca of cultuursector werkt zijn de 

gevolgen nog veel ingrijpender. Maar ook in de privé-

sfeer gaat alles anders. Elkaar bezoeken is een stuk 

minder geworden. Het risico bestaat dat de feestda-

gen dit jaar in mineur voorbij gaan en dat laten we niet 

gebeuren. Zeker nu is het belangrijk om, op gepaste 

afstand, in verbinding te blijven met elkaar en je om-

geving. 

Een groepje Heijenoorders heeft het idee opgevat om de be-

woners van Heijenoord en Het Dorp tóch een mooie kerst te 

bezorgen. Samen met Siza Het Dorp worden enkele leuke, 

‘corona-proof’ activiteiten georganiseerd voor en door bewo-

ners van Heijenoord en Het Dorp. Vooralsnog zijn we van plan 

om samen een grote kerstboom neer te zetten en gezamenlijk 

(op gepaste afstand) de lampjes te ontsteken. Ook een licht-

jestocht en speurtocht voor kinderen zit in de planning. Maar 

met de juiste inspiratie en hulp uit de buurt kunnen er nog 

meer activiteiten georganiseerd worden. Alles natuurlijk met 

respect voor de dan geldende corona-regels. Om te helpen 

afstand te bewaren en tóch contact met elkaar te hebben is de 

website www.heijenoord.org aangemaakt. Hierop kunnen be-

woners van Het Dorp en Heijenoord berichten naar elkaar stu-

ren en worden activiteiten bekend gemaakt. Op de site zullen 

we ook foto- en videoverslagen van deze activiteiten plaatsen. 

Bekeken wordt of ook livestreams mogelijk zijn.

Vaak organiseren we activiteiten samen met Lombok en Klin-

gelbeek. Nu is ervoor gekozen om dit vanwege COVID-19 

niet te doen. Kijk op www.heijenoord.org voor het laatste 

nieuws en hoe je mee kunt doen. [Stella Cornelissen]

Uiteraard snappen we in Lombok dat vanwege 

corona bovengenoemde kerst-activiteit dit jaar alleen 

voor Heijenoord en het Dorp wordt georganiseerd. 

De groep deelnemers mag immers niet te groot zijn. 

Maar…. we vinden het initiatief zó leuk dat we in 

Lombok vanuit buurthuis ’t Huukske gewoon net 

zoiets gaan doen. Er komt op het Nassauplein een 

grote kerstboom én we organiseren kinderactiviteiten. 

We doen dit op precies het zelfde moment als in 

Heijenoord, op zaterdagavond 19 december om 19.00 

uur. Heel Arnhem-West in Kerstsfeer, met een veilige 

spreiding van deelnemers. 

Voor meer informatie: zie wijksite www.arnhemwest.nl

arnhemwest.nl
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Shiri Bouchan woont al 22 jaar in Lombok met haar 

partner Maurice en twee zoons. Ze heeft HBO-bedrijfseco-

nomie gestudeerd. Ze had een winkel met Fair Trade-arti-

kelen, maar is daarmee gestopt: in plaats van eerlijke han-

del kiest ze nu voor géén handel, omdat wij de spullen niet 

echt nodig hebben. Op dit moment werkt ze voor Groen 

Links als fractie-assistent. In de wijk is ze actief bij Groen-

West en bij ’t Huukske.

Shiri zet haar netwerk, kennis en ambities in om betrokkenheid 

en burgerkracht bij met name huurders in de wijk te stimuleren. 

‘Het gaat niet goed met onze aarde, daarom ben ik actief bij 

GroenWest. Ik maak me samen met de 

anderen hard voor veel groen en bio-

diversiteit in de wijk, bijvoorbeeld door 

geveltuinen en wilde begroeiing. Maar 

ook wil ik samen met andere huurders 

zorgen dat er minder energie wordt ge-

bruikt, door betere isolatie en minder 

verspilling. Zelf energie opwekken op 

onze daken is dan ook belangrijk! De 

huizen van Volkshuisvesting in Lombok 

zijn beschermd stadsgezicht, daarom 

willen ze de komende jaren geen zon-

nepanelen op de daken. Er moet een 

mondige klankbordgroep van huurders 

komen die samen met Volkshuisves-

ting gaat kijken hoe de huizen duurza-

mer gemaakt kunnen worden. Ik hoop 

van harte dat er weer een Wijkplatform 

komt, waar alle actieve partijen in de 

wijk elkaar ontmoeten. Daar zouden 

ook jongeren in moeten!’  

In Arnhem heb je het project ‘10 x 10’. 

Tien jongeren gaan na een korte training 

als energie-ambassadeur huis-aan-huis 

bij tien gezinnen langs. Daar bespreken ze energiebesparing, 

woonlasten en hoe we kunnen overstappen naar energiebronnen 

als zonne- en windenergie. Hoe mooi is het als jongeren op die 

manier meer betrokken raken bij hun wijk? 

Ik woon al 22 jaar tegenover ’t Huukske. Ik vind zo’n buurthuis 

op z’n minst interessant in verband met kinderactiviteiten. Daar-

om ben ik zelf actief in die werkgroep. ’t Huukske zou meer een 

buurthuis van ons allemaal moeten worden en minder een ver-

huurbedrijf van ruimtes, al begrijp ik ook dat ‘t Huukske inkom-

sten nodig heeft om te blijven bestaan. Misschien moet er wel 

een wasserette komen. De was draaien en dan meteen gezellig 

kletsen en koffiedrinken.’

  Actieve 
dertigers en veertigers
 in Arnhem-West  

Hoe meer bewoners betrokken zijn bij hun eigen wijk, hoe fijner en leuker zo’n wijk 

wordt. In de vorige wijkkrant kwamen drie 30ers en 40ers aan het woord die actief 

zijn in Arnhem-West. Hier komen er nog drie.

Bernd Nijhuis woont sinds tien jaar met vrouw Larissa 

en twee kinderen in de Bremstraat. Bernd is adviseur be-

drijfsvoering bij de douane. Hij heeft aan de Hogeschool 

Van Hall Larenstein gestudeerd en daarna de opleiding Be-

drijfskunde gedaan.  

‘Ik ben eigenlijk nog niet zo lang actief in de wijk. Ik zat wel al in de 

klankbordgroep die was opgericht naar aanleiding van de slechte 

communicatie met de Siza rond het Ecovat. Maar ‘het echte werk’ 

begon toen er afgelopen Koningsdag vanwege corona niets werd 

georganiseerd. Met een aantal bewoners bovenaan de Bremstraat 

hebben we toen een eigen kleinschalig en coronaproof feestje ge-

bouwd, met spelletjes, karaoke, een heuse straatband en natuurlijk 

veel lekkere hapjes en drankjes. Toen door corona veel wijkbewo-

ners in de zomervakantie thuis bleven ontstond als een logisch 

vervolg het initiatief Speelvallei-De Tra. Op het grote grasveld van 

de Siza achter de Bremstraat werden met veel succes wekenlang 

spelletjes en optredens georganiseerd. Deze keer was de hele 

Bremstraat erbij betrokken. Belangrijk was ook dat alles georgani-

seerd werd in samenwerking en overleg met de Siza. 

Nu komt de Kerst er aan en dat dreigt voor veel mensen een een-

zaam gebeuren te worden. Daarom gaan we een leuke kerstactivi-

teit organiseren. Elders in de krant wordt daar uitgebreid aandacht 

aan besteed. Interessant is dat we digitaal gaan. Er komt een eigen 

website waarop bewoners hun berichten kunnen plaatsen, maar 

we willen ook het hele feest live streamen, zodat je het thuis kunt 

zien op je computer. Op die manier kunnen ook bewoners van het 

Dorp, die niet naar buiten kunnen of durven, alles volgen. Ouder-

wetse gezelligheid op een eigentijdse manier verspreid.’

Gidy van Gaans woont al 20 jaar met vriendin Suzanne 

in de Alexanderstraat. Ze hebben twee zoons. Hij heeft Bos- 

en Natuurbeheer gestudeerd en jarenlang gewerkt bij het 

Ministerie van Landbouw. Nu runt Gidy ‘Atelier de Beleving’ 

een eigen cateringbedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in 

op locatie buiten koken op houtvuur. Daarnaast werkt hij 

als bedrijfsleider in een buurtrestaurant en bij een moes-

tuinproject door en voor wijkbewoners. Gidy is actief bij de 

werkgroep Koningsdag en Sinterklaas. 

‘Een fijne wijk moet je zelf maken, het is het belangrijk dat er leu-

ke activiteiten worden georganiseerd. Niet alleen het eindresultaat 

maakt de wijk gezelliger, maar ook het proces van met elkaar sa-

menwerken. Met een club van ongeveer tien wijkbewoners orga-

niseren we elk jaar het Sinterklaasfeest, met optocht en spektakel 

in de Heijenoordschool, én Koningsdag, met optocht en spelletjes 

op het Nassauplein. Dit jaar valt er door de corona helaas veel uit, 

maar we hebben voor Sinterklaas een aardig alternatief bedacht. 

Er komt een Sinterklaas-videoclip, die te zien is op de website. Elk 

jaar gaan we langs de deur om geld op te halen. Dat is niet alleen 

een mooie traditie, het zorgt er ook voor dat iedereen meer be-

trokken is bij het Sinterklaasfeest en Koningsdag. De twee feesten 

worden niet anoniem en vanzelfsprekend gefinancierd, maar door 

de bewoners zelf mogelijk gemaakt. 

Initiatieven als de kerstboomverbranding en KUNSTMETMEKAAR 

zijn belangrijk voor de wijk. Ik ben altijd graag bereid tegen 

kostprijs een bijdrage te leveren met mijn cateringbedrijf. Alle 

kleine beetjes helpen wat wijkinzet betreft. Zo onderhoud ik twee 

boomspiegels en ben ik grasmaaiouder bij de schooltuin van de 

Heijenoordschool. Toen de school dicht was vanwege corona 

heb ik de moestuin netjes gehouden. En zo doet iedereen wat op 

zijn of haar eigen manier.’ 

 [AH]

‘Ouderwetse

 gezelligheid 

 op een 

 eigentijdse 

 manier 

 verspreid’

‘Een fijne wijk 

 moet je zelf 

 maken’

‘Ik hoop van harte 

 dat er weer een 

 Wijkplatform komt’   
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Buurthuis van Arnhem-West
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Vliegende start Urban Kids
’t Huukske is een flitsende kinderclub rijker: Urban Kids! De coro-

natijd mag dan een barre tijd zijn voor buurthuis-activiteiten voor 

volwassenen, voor kinderen is er gelukkig meer toegestaan. Daar 

heeft ’t Huukske dankbaar gebruik van gemaakt. Tweewekelijks 

zijn er stoere en eigentijdse activiteiten voor kids van 8 tot en met 

12 jaar. Een belangrijk onderdeel wordt het beschilderen van de 

voetgangers- en fietstunnel onder de Amsterdamseweg, die het 

Dorp en de wijk Sterrenberg verbindt. Maar de kids hebben on-

dertussen ook al samen rapteksten geschreven, vette beats ge-

creëerd, te gekke dance-moves geleerd en een heuse videoclip 

in elkaar gezet. Zin om mee te doen? 

Geef je op via huukske.urbankids@gmail.com

O
p 3 maart vond de kick-off plaats van de eerste drie elek-

trische deelauto’s in Arnhem-West (aan de Gentiaanstraat 

en de Frombergdwarsstraat). Sindsdien is er al een vierde 

auto bijgeplaatst en zijn we nog slechts een paar abonnementen 

verwijderd van nummer vijf. Er wordt dus druk gebruik van ge-

maakt, ook in (of misschien deels ook door) coronatijd. Ook in 

Angerenstein en Alteveer-Cranevelt zijn de eerste deelauto’s van 

Wedrivesolar geplaatst. 

Het rijden met de drie Renault Zoe’s en de Tesla wordt als erg pret-

tig ervaren, zoals de opmerkingen aan het begin van het artikel al 

laten zien. Inmiddels zijn ook de eigen laadpalen van Wedrivesolar 

geplaatst, waardoor de auto’s niet meer van de publieke laadpalen 

gebruik hoeven te maken.* Deze laadpalen zijn bi-directioneel, wat 

wil zeggen dat ze ook weer elektriciteit aan het net terug kunnen 

leveren. De deelauto’s kunnen dan in de toekomst, wanneer ze 

daarop zijn aangepast, ook als opslag van zonne-energie in de wijk 

fungeren en deze leveren aan het net wanneer dat nodig is. Een 

interessante ontwikkeling om onze wijk nog duurzamer te maken.

Enthousiast geworden? Geïnteresseerd? Al vanaf €89 in de maand 

(voor omgerekend zo’n 96 uur, afhankelijk van wanneer je de auto 

huurt) kun je meedoen. Voor meer informatie zie Wedrivesolar.nl of 

neem contact op met autodelen@groenwestarnhem.nl. Heb je meer 

incidenteel een auto nodig en wil je ook graag elektrisch rijden, dan 

kun je ook gebruik maken van twee elektrische auto’s van Amber 

die sinds kort in de Bouriciusstraat staan (zie www.driveamber.com). 

Hier vind je ook elektrische deelfietsen die heel makkelijk te huren 

zijn. Vanuit de gemeente wordt er gekeken of er ook een e-hub met 

elektrische deelfietsen en bakfietsen in Arnhem-West geplaatst kan 

worden. GroenWest denkt hier natuurlijk in mee. 

*23 september werd vanuit de gemeente een informatieavond ge-

houden over de mogelijke plaatsen voor laadpalen voor elektrische 

(deel)auto’s. Zie voor meer informatie het artikel hierover elders in 

de wijkkrant. 

   Ervaringen met de 
elektrische deelauto’s

Contact: huukske.aw@gmail.com

Michael
Michael Tuguntke is de afgelopen drie jaar enthousiast voorzit-

ter van ’t Huukske geweest.  Zijn termijn liep per 1 november 

ten einde.  Michael zal een andere rol gaan vervullen binnen het 

buurthuis, van ICT  tot betere vrijwilligersbegeleiding. Op pagina 

10 staat een interview met hem. Mocht jij nog iemand weten die 

een bestuursfunctie zou willen oppakken, we horen het graag!

Marleen
De nieuwe coördinator van ‘t Huuks-

ke is Marleen Verbree. Ze is voor een 

half jaar voor 20 uur per week  voor 

‘t Huukske beschikbaar. Marleen 

woont sinds vier jaar in de wijk en is al 

een tijdje als vrijwilliger betrokken bij t 

Huukske. Eerst als gastvrouw en wat 

losse klussen en later als coördinator 

communicatie. Marleen is bereikbaar 

via: huukske.coordinator@gmail.com 

of 06-11118315. 

Janine
Sinds half oktober ben ik 

weer ‘gewoon’ wijkbewo-

ner. Ik mocht een jaar lang 

coördinator van ’t Huukske 

zijn. Met heel veel plezier 

heb ik samen met jullie ver-

der gebouwd aan een nog 

mooier buurthuis voor Arn-

hem-West. Zoveel mensen 

die zich inzetten om een 

bruisend buurthuis neer 

te zetten, daar heb ik echt 

bewondering voor. Hoewel 

mijn taak er nu op zit, ga ik 

jullie natuurlijk allemaal nog 

gewoon zien in de wijk of 

wellicht bij ’t Huukske zelf. 

Voor alle vrijwilligers: keep 

up the good work!  

Groetjes, Janine Lenting

Beste mensen,

In de periode van 2010 tot 2015 ben ik wijkagent 

geweest in de wijken Lombok/Heijenoord en Klin-

gelbeek. In 2015 werd ik wijkagent in Presikhaaf. 

Na vijf en een half jaar keer ik met ingang van 9 

november 2020 weer terug naar mijn ‘oude nest’,  

Lombok, Heijenoord en Klingelbeek. In mijn eerde-

re periode heb ik met veel plezier hier gewerkt. Een 

aantal wijkbewoners zullen mij nog wel kennen. Voor 

degenen die mij nog niet kennen: mijn naam is Jan 

Visser, 61 jaar en ik werk sinds 1980 bij de politie. 

Na een periode bij de surveillance en vervolgens de 

recherche ben ik in 2000 wijkagent geworden. In de 

afgelopen 20 jaar heb ik met veel plezier in diverse 

wijken van Arnhem gewerkt.  Als wijkagent ben ik de

schakel tussen wijk(bewoners), politieorganisatie en 

verschillende partners. Mijn werk speelt zich deels 

op straat af en deels achter de schermen. Samen 

met u hopen wij de wijk veilig te houden en waar mo-

gelijk veiliger te maken. Als bewoner speelt u daarin 

een belangrijke rol. We zijn afhankelijk van uw ogen 

en oren.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid 

in uw buurt of wijk? Neem gerust contact met mij op 

en schroom niet om mij aan te spreken als u iets wilt 

weten of wat kwijt wilt. Ik ben bereikbaar onder het 

algemene politienummer 0900-8844 en via de mail: 

Jan.Visser.3@Politie.nl

• “Ik hoop altijd dat mijn vader de Tesla heeft gehuurd, dat is echt de leukste auto.”

• “Ik zag op maandagavond 20.00 uur dat ik dinsdag om 7.45 naar een afspraak moest.                                                                         

In één minuut reserveerde ik zo’n prettige auto. Staat ‘ie de volgende ochtend klaar om de hoek.”

• “Ik heb eigenlijk niks met auto’s, maar de Renault Zoë vind ik wel erg fijn rijden.”

• “Wat me opvalt is dat er altijd een auto beschikbaar is als we er een nodig hebben.”

Wijkagent Jan Visser 
     stelt zich voor

 [Marieke Kleinhuis]
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Hoe is dat zo gekomen?

In november 2000 vertrok ik als 25-jarige uit Curaçao om in 

Nederland de opleiding fysiotherapie te gaan volgen. Natuurlijk 

moest ik eerst even wennen hier, maar ik pakte mijn werk op als 

verpleegkundige in Rijnstate, met name op de kinderafdeling. Al 

snel combineerde ik dit werk met een opleiding fysiotherapie in 

Utrecht en maakte lange dagen. Na afronding van mijn studie in 

2006 weerhield de liefde me van het plan, terug te keren naar 

Curaçao. Ik werkte twee jaar als zzp-er bij een fysiotherapiepraktijk 

in Schaarsbergen en bij een op de Sonsbeekweg. Na die twee 

jaar kon ik mijn einddoel, een eigen praktijk beginnen, realiseren. 

Op 1 juni 2008 nam ik Fysio-Actief op de Utrechtseweg over.

Hoe zijn die jaren verlopen?

De eerste cliënten kwamen uit de praktijk van mijn voorgangster. 

Verder kreeg ik steeds nieuwe patiënten door verwijzing van huis-

artsen, ziekenhuisspecialisten en via-via. Het was vijf dagen per 

week hard werken en daar kwamen nog administratieve taken bij. 

Ik behandelde mensen aan huis en ook begeleidde ik stagiaires 

van wie er één tot nu toe zeven jaar in de praktijk als professioneel 

medewerker is gebleven. In 2015 breidde ik de praktijk uit met 

een oefenruimte en op den duur werkte ik drie dagen per week, 

zo had ik meer tijd voor mijn gezin. Natuurlijk moest ik cursussen 

volgen om mijn kennis op peil houden. Ook wilde ik me graag 

specialiseren. Zelf had ik in het verleden last van mijn kaken en 

toen ik hoorde over een opleiding tot orofaciaal fysiotherapeut 

was ik verkocht. Nu kan ik allerlei klachten van de kaak en nek, 

hoofdpijn en migraine behandelen. 

Is het toeval dat je nu na een ‘jubileum’ van twaalf en een 

half jaar stopt?

Ja, dat is puur toeval, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Het 

heeft ook niets met corona te maken. In maart en april waren we 

noodgedwongen wel dicht, maar toen hebben we toch beperkt 

digitaal kunnen werken. Dat is niet fijn, de mensen willen graag 

persoonlijk contact. Nu wil ik kleinschaliger werken. Ik heb be-

hoefte aan meer vrijheid en kijk ernaar uit weer iets moois te be-

ginnen. Eigenlijk zou ik definitief naar Curaçao terugkeren. Helaas 

gooide corona ook dit plan in de war. 

Met welk gevoel neem je afscheid?

Soms is het wel emotioneel en straks kijk ik wellicht met heimwee 

op deze periode terug. Het was tenslotte toch ‘mijn kindje’… Nu 

is het goed en zie ik ernaar uit, met mijn specialisatie aan de slag 

te gaan. Graag dank ik alle patiënten die vertrouwen in mij stelden 

en mij als hun therapeut kozen. Ik zal de contacten in de wijk mis-

sen. Mijn man Bas Swartjes wil ik ook danken. Zonder zijn steun 

en liefde had ik de praktijk niet zo lang kunnen voeren.

In Math Ebbing en Remco Schuijt heb ik opvolgers gevonden 

aan wie ik mijn cliënten voor hun fysiobehandeling met een gerust 

hart toevertrouw. Als afscheidsgroet wens ik ieder veel gezond-

heid… Santé!!!

   Shalini 
Swartjes-Jonis 
     neemt 
alternatief afscheid

In september kreeg de redactie een seintje van fysiotherapeute Shalini Swartjes-Jonis 

dat ze nieuws had. Na twaalf en half jaar stopt ze met haar praktijk Fysio-Actief. In die 

periode behandelde ze veel wijkbewoners. Ze had graag persoonlijk afscheid van hen 

willen nemen tijdens een afscheidsborrel, maar corona maakt dit onmogelijk. Dan maar 

een interview in LangsRijn&Rails georganiseerd… Op een zondagmorgen opent Shalini 

de deuren van haar praktijk aan de Utrechtseweg en troont me mee naar een lichte 

ruimte op de tweede verdieping. Hier begon ze in 2008 haar eigen praktijk.

 [MP]

Beste Buurtbewoners,

Zoals jullie misschien wel al is opgevallen, zijn enkele 

bewoners van de Brouwerijweg al een tijd bezig met 

het verkeer in hun straat. Vooral de snelheid en het 

sluipverkeer zijn een grote ergenis. Er zijn namelijk 

maar heel weinig automobilisten die zich houden 

aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. 

De Gemeente is al een tijdje betrokken bij dit project. 

In samenspraak met hen zijn er twee matrixborden 

geplaatst die automobilisten attenderen op hun 

snelheid. De eerste plaatsing, begin dit jaar, was di-

rect in de bocht van de Noordelijke Parallelweg, wat 

een vertekend beeld gaf omdat je daar niet hard 

kúnt rijden. Het tweede matrixbord werd geplaatst 

halverwege de Brouwerijweg. Het stond er in de pe-

riode voor de zomervakantie, maar helaas hebben 

we van deze metingen nog geen uitslag ontvangen.

Ter ondersteuning van de attentiewaarde van de 

matrixborden op de toegestane snelheid hebben 

we zelf 30 km-borden opgehangen. Om de zoveel 

bomen een bord, drie borden in de boomspiegels, 

30 km-markeringen op het asfalt en ook nog een 

banner van Veilig Verkeer Nederland met de tekst 

‘Onze buurt gaat voor Veilig Verkeer, ook hier 30’. 

Desondanks: teveel sluipverkeer, dat te snel rijdt.

Vandaar onze oproep. Wordt er in jouw straat in 

Heijenoord en Lombok ook vaak te hard gereden 

door sluipverkeer? Dan horen we graag van je! Stuur 

je bericht (met vermelding van de straat) naar de re-

dactie van de wijkkrant, wijkkrant@arnhemwest.nl. 

Zij sturen dan jouw bericht door. We weten van pro-

blemen op de Noordelijke Parallelweg en de Velu-

westraat. In de Veluwestraat heeft een matrixbord 

gestaan, maar wat is daar uit voortgekomen? We 

willen graag onze gezamelijke ervaringen gaan bun-

delen. Tenslotte staan we Samen Sterker.

Onze eisen aan de Gemeente Arnhem zijn: 

• Maak duidelijker zichtbaar dat 30 km in onze 

woonwijk de max is. 

• Handhaaf deze snelheid.

• Richt de straten waar te hard wordt gereden in als 

30 km wegen.

• Bied de sluiproutenemers een alternatief, zodat 

ze niet meer door onze woonwijken hoeven te 

rijden.

[Betrokken Bewoners Brouwerijweg]

In Memoriam 

Jeannette de Saint-Obin 

Delft 1952- Arnhem 2020

Wat geeft het of het leven kort is,

‘t is heerlijk tot de laatste dag

Wanneer het hart maar niet verdord is

Vergeet, bemin opnieuw en lach!

    Jan Greshoff

Op 18 oktober 2020 is Jeannette de Saint-Obin na een kort ziekbed 

rustig ingeslapen. Jeannette was één van de pioniers van de 

organisatie van het wijkfeest Arnhem-West en de verzelfstandiging 

van buurthuis ‘t Huukske. Ze stond open voor nieuwe ervaringen, 

was geduldig, nauwkeurig, toegewijd en uiterst bekwaam. Voor velen 

was zij een rots in de branding. Wij zijn haar daar dankbaar voor.

Trijnie Anema en Estelle Boelsma

Oproep
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D
rie jaar geleden werd Michael Tuguntke door een straat-

genoot geattendeerd op een flyer waarin ’t Huukske vroeg 

om nieuwe bestuursleden. Tot op dat moment was hij nog 

niet vaak in het buurthuis geweest, maar toen hij naar de informa-

tieavond ging werd hij al snel enthousiast voor de functie van voor-

zitter.  Michael, geboren en getogen in Arnhem, heeft ook lange tijd 

in Amsterdam gewoond, maar is sinds dertien jaar terug in de stad 

en woont in Heijenoord. Hij werkt nog steeds in Amsterdam, waar 

hij les geeft aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij helpt onder 

andere jonge mensen met het starten van een eigen bedrijf.  

Toen Michael besloten had voorzitter van ’t Huukske te willen wor-

den, gaf hij meteen aan dat maar voor drie jaar te willen doen. In 

het eerste jaar wilde hij uitzoeken waarom de dingen gingen zoals 

ze gaan. In het tweede jaar wilde hij duidelijk krijgen welke veran-

deringen nodig zijn en hoe je die kunt realiseren. In het derde jaar 

wilde hij ze verankeren, dus zorgen dat die veranderingen of ver-

beteringen ook blijvend zijn en tevens wilde hij in dat derde een op-

volger zoeken. Die drie jaar zijn nu voorbij. Hoe kijkt Michael terug?

‘Ik had me vergist in wat verzakelijking kan betekenen voor een 

buurthuis. Het vorige bestuur heeft een geweldige klus geklaard 

met het zelfstandig maken van het buurthuis. Om het te laten 

draaien waren er natuurlijk financiële middelen nodig, die binnen-

kwamen door verhuur van de ruimtes. Dat onderdeel heeft volgens 

mij te veel aandacht gekregen, wat soms ten koste ging van het 

uiteindelijke doel van een buurthuis, een laagdrempelige en een 

gezellige plek zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

Daar moeten we natuurlijk wel weer naar toe. Omdat het vorige 

bestuur en de vrijwilligers zich zes jaar uit de naad hadden ge-

werkt, vertrokken ze vrij snel achter elkaar. Er kwam wel een nieu-

we ploeg, maar die was eigenlijk te klein. Iedereen werkte zó hard, 

dat er ook weer mensen stopten met hun activiteiten. Er is toen 

gekozen om een professionele, betaalde kracht aan te trekken, Ja-

nine Lenting. Zij is deels uit eigen kas en deels uit subsidie betaald. 

Janine is onlangs gestopt en opgevolgd door Marleen, die in ieder 

geval voor een half jaar maar mogelijk langer zal blijven. Je ziet nu 

gelukkig weer een toename van vrijwilligers met veel plannen en 

enthousiasme. Helaas is corona een fikse spelbreker. 

Ondertussen is er regelmatig contact met andere buurthuizen in 

Arnhem. Er worden ervaringen uitgewisseld en er wordt gekeken 

hoe we elkaar kunnen ondersteunen en samen zaken kunnen aan-

pakken. Er is duidelijk weer nieuwe en flinke energie in ’t Huukske, 

die wacht om los te barsten als we corona meer onder controle 

hebben.’

Na drie jaar zit het voorzitterschap erop, maar Michael blijft wel 

actief bij ’t Huukske. Hij zegt dat het voorzitter zijn beslist een leuke 

taak is, waar je niet alleen hoeft te geven, maar ook veel terugkrijgt.  

‘Je legt contacten op allerlei niveaus, in je eigen wijk en tussen 

wijken. Je hebt contact met de gemeente Arnhem en veel orga-

nisaties. Ik vond het boeiend en heb er zelf ook veel van geleerd.’ 

Wie grijpt deze fantastische kans? 

Michael, heel hartelijk dank voor al je inzet! 

Michael Tuguntke 
          zwaait af als voorzitter 
                    van ’t Huukske

S
inds kort heeft de Jacobiberg meer plaats voor bands, stu-

dio-gebruikers, start-ups, etc. Eerder groeide het aantal ge-

bruikers zo snel dat de brandweer het niet meer veilig achtte 

en het pand wilde laten ontruimen. Inmiddels is de brandmeldinstal-

latie in het voormalige KEMA-kantoor, na een gift van de gemeente 

en een lening, gemoderniseerd en mag de Jacobiberg alle beschik-

bare ruimtes inzetten. De beschikbare ruimtes zijn ‘kaal’, naar eigen 

wens in te vullen door de huurder. Dat kunnen zowel creatieve start-

ups zijn als muzikanten, producers, kunstenaars, etc. Bij interesse 

kun je contact opnemen met winand@jacobiberg.nl. 

De Jacobiberg groeit door

 [AH]

 [AMV]

Door de huidige maatregelen is een Nieuwjaars-samenkomst op 

het Callunaveld nog onzeker. Daarom heeft stichting de Calluna 

een alternatief uitgewerkt. Iets dat het thuis blijven nóg iets fijner 

maakt en een wandeling door onze buurt nog iets mooier! We or-

ganiseren namelijk een wedstrijd raam-versieren! Versier je raam 

met tekeningen, glitters, verf of nepsneeuw... maak er een waar 

kunstwerk van! Geef je op via decalluna@gmail.com en je huis 

komt in de route met mooie ramen. Op 2 januari wordt de winnaar 

van het mooiste raam bekend gemaakt en verrast met een prijs.

En de kerstboomverbranding dan?

Daarvan hebben we, mede onder druk van de corona-beperkin-

gen, besloten afscheid te nemen. Niet meer van deze tijd, slecht 

voor het milieu en de gezondheid. Al langere tijd halen we alter-

natieven op uit de wijk. Begin dit jaar nog met een oproep in de 

LangsRijn&Rails. En toen kwam ook nog corona, wat ons dwingt 

om andere manieren te vinden om dit fijne buurt-’moment’ te be-

houden. We werken op dit moment nog ideeën verder uit om te 

kijken wat er eventueel extra kan, binnen de beperkingen.

Hopelijk tot ziens op de corona-proof route langs de ramen!

Namens het bestuur van de Calluna,

Groet,

Maarten Ros (0626028137)

Z
oals veel dit jaar, zal door het coronavirus ook de intocht 

van Sinterklaas anders verlopen dan voorgaande jaren. Het 

is dit jaar niet de bedoeling dat de kade helemaal vol staat 

met grote en kleine mensen als Sinterklaas in Arnhem aankomt. 

Ook in de wijk zal er niet een echte intocht zijn, omdat het dan 

te druk wordt in de straten. Sinterklaas zal dit jaar op een andere 

manier zichtbaar zijn in de wijk. En op welke manier dat precies is, 

kunnen we een klein beetje verklappen... 

Verlanglijstjes en mooie tekeningen kan de Sint altijd waarderen. 

Een mooie kleurplaat ook! Overleg met je ouders wanneer je je 

schoen kunt zetten! Ook zullen we de Sint muzikaal verwelkomen 

in de wijk. Hiervoor is het een goed idee om de website arnhem-

west.nl in de gaten te houden!

En, oh ja: als je in de wijk Heijenoord of Lombok woont, houd dan 

de brievenbus goed in de gaten...

Sinterklaas anders dan anders

 [EB]

Versierde ramen kijken

 [JJ]

In november 2019 nodigde het ROC-RijnIJssel haar buren 

uit om mee te denken over de herinrichting van het terrein 

aan de Veluwestraat. In februari, maart, mei, juni en septem-

ber van dit jaar kwam de klankbordgroep bij elkaar en op 6 

oktober was de vergadering weer plenair.

Door de coronamaatregelen vond de bijeenkomst plaats in 

twee shifts van ruim een uur. Er was een opkomst van twee 

keer zo’n veertig buurtgenoten. De avond is door de meeste 

bewoners als positief ervaren.

Wat is nu de uitwerking van al die bijeenkomsten?

Op zes avonden konden de klankbordgroep, het RijnIJssel en de 

Gemeente met elkaar van gedachten wisselen en hun eisen en 

wensen over en weer kenbaar maken. Stedebouwkundig Bureau 

SAB vertaalde de uitkomsten naar een concreet plan en op 6 

oktober presenteerde de woordvoerder van SAB het uiteindelijke 

plan. Ook de maquette, door leerlingen van de School gemaakt, 

verhelderde wat het ontwikkelkader is voor de toekomstige ei-

genaar.

Wat houdt dat ontwikkelkader in?

De concrete uitkomst van al dat overleg van de betrokken par-

tijen zal het handvat moeten zijn voor de nieuwe eigenaar. Hij 

moet zich kunnen vinden in het geschetste raamwerk en zich 

houden aan de spelregels. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over 

de sfeer waarin gebouwd wordt: versterking van de parkzo-

ne, over voor wie er gebouwd wordt: starters en senioren en 

over duurzaam gebruik van materiaal. Zie hiervoor het verslag 

van de bijeenkomst van september in de vorige Langs Rijn en 

Rails.

En hoe gaat het nu verder?

In oktober gaan de plannen naar het College van B&W en daarna 

naar de Gemeenteraad. Rond januari 2021 zal een en ander in 

de Raadsvergadering worden vastgesteld. Daarna gaat de nieuwe 

eigenaar ermee aan de gang: bestemming wijzigen, vergunning 

aanvragen en plannen uitwerken in een bouwvoorstel. Daarna ko-

men er inspraakrondes voor de buurt. Het ROC RijnIJssel denkt 

medio 2021 de Veluwestraat te verlaten.

Toekomst RijnIJssel, 
locatie Veluwestraat 
        Laatste buurtvergadering en de 
        presentatie van het eindresultaat fo
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Waar woon je?
Ik woon op de Utrechtseweg.

Met wie woon je daar?
Ik woon daar samen met papa, mama en mijn roodbruine konijn 

Karel.

Op welke school zit je?
Op de Heijenoordschool bij juf Paula in groep 4. Papa brengt mij 

‘s ochtends met de auto naar school en soms ga ik na schooltijd 

naar de BSO. Ik ga naar twee verschillende BSO’s. Ik vind ze 

allebei leuk, maar Zaza vind ik het leukst want daar mag je zoveel 

boterhammen eten als je wilt. Ik eet altijd pindakaas en als dat op is 

eet ik pannenkoekenstroop.

Wat vind je het leukst op school?
Ik vind schrijven het leukst, want dan kun je leuke woordjes 

opschrijven en kleine werkjes doen. Soms leer ik een nieuwe letter 

en dat is superleuk. Rekenen vind ik niet zo leuk, want het schriftje is 

echt ieniemienie klein.

Waar speel je thuis het meest mee?
Met de paarden playmobil. Ik heb daar veel van en je kunt de balkons 

en de buitenkant er ook afhalen.

Wat vind je het leukst in de buurt?
De speeltuin achter de Utrechtseweg met het kleine vaarbootje en 

het vlaggetje. Er is daar ook net een nieuw klimrek.

Heb je hobby’s?
Ik zit op paardrijden 

bij Wolfheze. Mijn 

lievelingspaard heet Vera. 

Ik wil later ook graag zelf 

op een paardenmanege 

werken. Ik zit ook op 

muziekles bij Rozet. 

Daar kun je allemaal 

muziekinstrumenten 

uitproberen. We 

hebben al keyboard 

en piano gehad. 

Mijn vader kan goed 

drummen, maar ik 

denk niet dat ik dat 

kies.

Wat zou je willen veranderen in de 
buurt?
Ik zou dat grote witte gebouw aan de Utrechtseweg 

met al die raampjes weghalen (NH Hotel red.) en daar een 

manege bouwen.

Wil je nog iets leuks vertellen?
In de zomer ben ik naar Zandvoort geweest. Ik mocht van mama 

met mijn kleren aan in de zee zwemmen, dat was supercool. Ik 

heb ook in mijn bikini gezwommen hoor 

Gezocht: goede speurneuzen

Deze keer is het extra zoeken voor jullie, lieve kinderen, want er zijn twee 

prijzen te winnen. Jullie kunnen zoeken naar woorden in de woordzoeker 

bovenaan de volgende pagina en hiernaast staat weer een zoekplaatje 

van iets wat in de wijk terug te vinden is. 

In de woordzoeker kun je alle woorden vinden die er naast staan. Ze 

kunnen horizontaal, verticaal of schuin (diagonaal) staan. Als je alle 

woorden in de woordzoeker gevonden hebt en doorgestreept dan 

blijven er letters over. Die kun je in de vakjes onderaan invullen en dan 

komt er een zin uit, dat is de oplossing. Als je deze oplossing naar de 

redactie (wijkkrant@arnhemwest.nl) stuurt maak je kans op de prijs.

En als je weet waar je de foto terug kunt vinden kun je dat ook mailen 

naar de redactie. In de volgende ‘LangsRijn&Rails’ zie je wie de prijzen 

gewonnen hebben.

 [NJ]

Beste inwoners van Heijenoord en Lombok,

De Gemeente Arnhem wil met haar energieprogramma ‘New Energy 

made in Arnhem’ het gebruik van elektrische auto’s stimuleren en wil 

daarom in 2023 verspreid door de stad 1000 laadpunten plaatsen.  

Ook elektrisch deelvervoer (2000 elektrische deelauto’s in 2030) wil 

de gemeente bevorderen. Om dit mogelijk te maken, willen we sa-

men met de wijk bekijken hoe we dat kunnen vormgeven.

Woensdag 23 september sprak ik met een afvaardiging van de wijk 

over de mogelijkheden die de gemeente Arnhem ziet. Ik wilde van 

de bewoners horen waar wij eventueel:

1. Elektrisch deelvervoer (e-auto’s, maar ook e-fietsen en e-bakfiet-

sen) kunnen aanbieden;

2. Laadpalen, bijvoorbeeld in de vorm van een klein laadplein, kun-

nen neerzetten.

Zowel laden als deelvervoer heeft een tijdelijk effect op de parkeer-

mogelijkheden. Er zullen volgens ons geen parkeerplaatsen verdwij-

nen: zij krijgen een andere bestemming waardoor per saldo de par-

keerbehoefte alleen maar zal afnemen. Graag willen wij weten wat 

de andere bewoners van Heijenoord en Lombok van de plannen 

vinden, en van de locaties die we in gedachten hebben. We staan 

open voor argumenten en suggesties voor alternatieven.  

De mogelijke locaties voor deelauto’s, 

eventueel in combinatie met deelfietsen:

• Gentiaanstraat p-terrein hoek Bremstraat

• Locatie hoek Heijenoordseweg/Gentiaanstraat, bij bushalte

• Wilhelminastraat (bovenaan)

• ROC locatie (nieuwe ontwikkeling)

• Dorp zou een mogelijkheid zijn

• Nassau pleintje, of daar in de buurt (bv Zwarteweg)

• Wageningenstraat/Noordelijke Parallelweg, in combinatie met Ur-

bee (deelfietsen)

De locaties waar laadpalen geclusterd kunnen worden:

• Zwarteweg

• ROC ontwikkeling

• Winkelcentrum Amsterdamseweg (Praxis etc)

Bij de Gentiaanstraat/ hoek Bremstraat (naast oude trafohuis) kan 

het laadplein eventueel worden gecombineerd met deelauto’s. 

Daarvoor moeten de bestaande palen worden verplaatst.

Ideeën en suggesties? Graag sturen naar peter.swart@arnhem.nl

Vervolg

Met jullie input maakt de gemeente Arnhem een keuze voor locaties 

van deelvervoer en laadpalen. De officiële route is dan dat de ge-

meente een verkeersbesluit neemt, waar inspraak over mogelijk is, 

met zienswijzen en eventueel beroep. 

De locaties voor deelvervoer worden pas ingericht als een aanbieder 

hiervoor in aanmerking wil komen. Dat kan mogelijk nog een tijd du-

ren. De locaties voor laadpalen worden ingericht zodra de gemeente 

een overeenkomst heeft met de laadpaalexploitant (circa voorjaar 

2021). 

Op het moment dat het formele verkeersbesluit wordt genomen, 

hoort u weer van ons. [Peter Swart]

MOSSELMAN

ORANJESTRAAT

OVERSTEKEN

SCHAAFIJS

SCHOMMEL

SKATEBAAN

STEPPEN

STMAARTEN

VERSTOPPEN

VOETBALKOOI

VOETBALLEN

VOLLEYBAL

VONK

VRIENDELIJK

WAMV

WIJKFEEST

BOEKENKASTJE

BRUG

BULT

CALLUNA

DEELAUTO

GEVELTUIN

GLASBAK

 HEIJENOORDSCHOOL

HETDORP

HUUSKE

KABELBAAN

KASTANJEBOOM

KERK

KINDEREN

KLIMMENDAAL

KONINGSMARKT

LOMBOK

K  I  N  A  R  V  R  I  E  N  D  E  L  I  J  K  H

P  I  A  W  A  M  V  N  A  A  B  L  E  B  A  K  E

R  N  N  N  V  O  L  L  E  Y  B  A  L  S  H  E  I

O  E  U  D  B  T  D  E  E  L  A  U  T  O  M  W  J 

D  P  L  O  E  O  A  B  R  U  G  A  V  L  E  S  E 

T  P  L  V  S  R  E  A  T  W  N  O  A  V  V  T  N 

E  E  A  E  S  K  E  K  R  J  E  A  E  O  G  M O

H  T  C  R  C  O  O  N  E  T  D  R  N  E  O  A  O

T  S  M  S  H  B  N  B  B  N  S  K  V  J  E     A  R

S  J  O  T  O  M  O  A  E  T  K  E  E  H  E  R  D 

E  I  S  E  M  O  L  M  O  G  L  A  J  R  T  T  S

E  F  S  K  M  L  M  P  L  T  B  E  S  N  K  E  C 

F  A  E  E  E  I  P  A  U  B  U  L  T  T  A  N H

K  A  L  N  L  E  S  I  H  U  U  S  K  E  J  R  O

J  H  M  K  N  B  N  A  A  B  E  T  A  K  S  E  O

I  C  A  S  A  V  O  E  T  B  A  L  K  O  O  I  L

W  S  N  K  T  K  O  N  I  N  G  S  M  A  R  K  T

Oplossing:

Vragen aan Vragen aan 

Lynn Lynn 
      (7 jaar)      (7 jaar)

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
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Langs Rijn & Rails

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

ervaren remedial teacher 

biedt hulp aan 

basisschoolleerlingen bij:

●(begrijpend) lezen en spellen
● rekenen
● zelfvertrouwen in het leren

leren en bewegen!
www.arnhemse-rt-prak�jk.nl
06-42557018 

E
r zijn minstens zes goede redenen om Urban Chef, op de 

hoek van de Brouwerijweg en de Noordelijke Parallelweg, 

eens flink in het zonnetje te zetten tijdens deze sombere 

herfstdagen. 1. Het eten smaakt verrukkelijk. 2. Duurzaamheid en 

goede kwaliteit staan hoog in het vaandel. Het vlees wordt met 

veel zorg uitgezocht, de groenten vers ingekocht en er wordt zo 

veel mogelijk zelf gemaakt. Er is een ruime keuze aan vegetarische 

en veganistische gerechten. 3. Je krijgt ruime porties tegen een 

zeer betaalbare prijs. 4. Het is heerlijk om af en toe zelf niet te hoe-

ven koken. 5. Het is sympathiek en solidair om jonge beginnende 

ondernemers te steunen. 6. Het is heel belangrijk dat deze leuke 

zaak voor de wijk behouden blijft! Zoveel leuke zaakjes met terrasje 

hebben we immers niet in de wijk, zeker niet in Heijenoord. Tijd om 

eigenaar en kok Anneke van der Linden eens te interviewen. 

Anneke vertelt enthousiast: ‘Bij Urban Chef kun je genieten van 

huisgemaakte delicatessen. Van taart en lekkernijen tot salades, 

gezonde maaltijden maar ook zelfgemaakte frieten en burgers. 

Voor ieder wat wils! In de zomer kun je bij ons heerlijk eten op het 

terras, met een ruim aanbod voor brunch, lunch en borrel.’

Anneke is een echte food-lover. Vanaf jongs af aan was ze al in de 

keuken te vinden om cakebeslag af te likken, koekjesdeeg te eten 

en door alle kookboeken te bladeren. Al die nieuwsgierigheid leid-

de uiteindelijk tot de bakkersschool en een diploma als patissier. In 

2018 begon ze haar eigen zaak: Linden Patisserie. Al snel merkte 

ze dat haar creativiteit verder ging dan alleen taarten. Dus toen in 

januari 2020 de mogelijkheid kwam om Urban Chef over te nemen 

greep Anneke die met beide handen aan! Helaas diende corona 

zich toen snel aan, al pakte dat gelukkig niet heel desastreus uit 

omdat er best veel maaltijden werden afgehaald. In de zomer werd 

er goed gedraaid, het terras zat regelmatig helemaal vol. Maar nu, 

met de strenge coronaregels en het herfstweer, is het pittig. 

Vanwege corona kan men momenteel helaas niet in de bistro eten. 

Maar van donderdag tot en met zondag kun je  na 16.00 uur ge-

woon koude of warme maaltijden halen in de zaak. Daarnaast heb 

je Meals on Wheels. Tussen 15.00 en 17.00 uur worden verse maal-

tijden thuis (in Arnhem en Velp) bezorgd door Anneke of een collega. 

Bestellen gaat via de webshop. Even opwarmen en genieten maar. 

Bestellen kan tot 12 uur op de dag van levering.  Na 17.00 uur wordt 

er bezorgd via Deliveroo. Kijk op www.urbanchef.nl voor de wekelijk-

se afhaalmaaltijden, maar ook voor de webshop vol lekkers. 

Urban Chef is open van donderdag tot en met zondag vanaf 16:00.  

Contact: catering@urbanchef.nl 026-3798657. Langs gaan hoor, 

je krijgt er geen spijt van!   

E
én van de meest kenmerkende gebouwen in Arn-

hem-West is natuurlijk de TenneT-toren, nog beter 

bekend als de KEMA-toren. Het is het hoogste bouw-

werk van Arnhem. Met zijn 112 meter hoogte overtreft hij de 

93 meter hoge Sint-Eusebiuskerk met gemak, zeker als je 

nog bedenkt dat de hoogte inclusief mast in totaal zelfs 149 

meter is. De oude naam KEMA-toren is natuurlijk te danken 

aan het feit dat hij is gebouwd op het KEMA-terrein, inmid-

dels omgedoopt tot bedrijvenpark Arnhems Buiten.

De toren werd in 1969 door het verband van nutsbedrijven SEP 

(Samenwerkende Energie Producenten, in 2000 opgevolgd door 

netbeheerder TenneT) gebouwd voor de communicatie tussen 

onderstations in het hoogspanningsnet. Tegenwoordig functi-

oneert het bouwwerk als doorgiftestation van digitale radio- en 

televisiesignalen. De toren doet dienst als zendmast van de 

FM-zenders: 100% NL, Omroep Gelderland, RADIONL, Sublime, 

Slam!, NPO Radio 4, NPO Radio 2, NPO 3FM, Radio Veronica, 

NPO Radio 1, BNR Nieuwsradio, Q-Music, Sky Radio, Radio538 

en Radio 10. (En ook nog als nestplaats voor slechtvalken…)

Ook worden er via deze toren diensten aangeboden van KPN 

en sinds juni 2011 ook voor Vodafone. Wist je dat er in 1970 in 

Haarlem en Wormer voor de PTT/KPN gelijksoortige torens zijn 

gebouwd? Maar die hebben in december vast niet zo’n mooie 

Kerstverlichting…

We hebben contact gezocht met TenneT en met Novec Masten 

(beheerder van de toren en 50% dochter van TenneT) met de 

vraag of er nog spannende verhalen over deze toren te vertellen 

zijn, maar helaas waren die niet voorhanden. Maar wellicht zijn er 

lezers van LangsRijn&Rails die nog een smeuïge anekdote rond-

om de toren kennen?

KEMA-toren

[EBr]

[AH]

Urban Chef



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!


