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E
en snoertje paarsblauwe lampjes knippert op deze grauwe 

donderdagochtend in januari onverstoorbaar langs de dakrand van het 

vogelverblijf op Het Dorp. Iets verderop tuurt een man met rollator naar 

de laatste muurtjes van wat de kelder moet zijn geweest van het Kerkelijk 

Kultureel Centrum (KKC).

Terwijl de oranje Caterpillars van de firma Bovendorff hun lange nek met 

dinosaurusbek de lucht ingooien om daarna met een zwaai een berg stenen 

van de grond te happen, probeert een van de kwinkelerende gele vogeltjes 

in de volière achter mij een nestje te maken in een naaldboompje. Met het 

snaveltje wordt driftig aan iets pluizigs getrokken. Bij nadere beschouwing 

zie ik dat de ‘sneeuw’ op de takken geen kerstversiering is maar vogelpoep. 

Om de biologische klok een zwieper te geven heb ik vandaag een extra 

coronawandelingetje ingelast op de vroege ochtend. Routinematig ben ik 

Mariëndaal ingelopen maar bedenk al snel dat de gebruikelijke wandeling te 

lang is voor dit doel en verlaat via Klimmendaal het bos. Er is een klein vijvertje 

ontstaan op het terrein van de gesloopte scholengemeenschap en op het 

hekwerk rondom een nog te slopen pand hangt een bordje met het opschrift 

‘Koper & Metalen zijn reeds verwijderd’. 

Nu dus op Het Dorp aangekomen, waan ik me op Ground Zero; achter 

eindeloze stalen hekwerken op betonnen staanders ontvouwt zich een woest 

landschap van stenen, gruis, afgedankte kabels en dakbedekking. Het KKC 

is niet meer.

Een koppeltje roodgrijszwarte vogeltjes verdwijnt schielijk door de poortjes 

in een  tussenwandje wanneer ik dichterbij kom. Een kanarie-man zet juist 

zijn borst uit en weet mij te imponeren met een staccato van drie korte tonen 

uitmondend in een jubelende triller.

Wie had verwacht dat dit vogelparadijsje de laatste der Mohikanen zou zijn 

van het Oude Dorp.

Wanneer ik de Heijenoordseweg afzak richting huis, kan ik ter hoogte van de 

gesloopte sporthal opeens de klokkentoren van de  Sionskerk zien en in de 

verte zélfs de glinsterende Rijn. Iets van de verhalen van oudere wijkbewoners 

over het mooie bosgebied dat Het Dorp ooit was, kan ik me nu voorstellen. 

Nieuwe vergezichten! Nu er alleen nog achter zien te komen waar we moeten 

stemmen in maart. 

Ground Zero Colofon
Redactie 

Emma Bijl, Maaike van den Bos, Erik Braam, 

Peter van der Graaf, Alex Hanssen, 

Nienke Jongsma, José Juten, Anne Luchies, 

Maria Pompe, Anne Marie Voskamp 

eindredactie Hadewych Martens

vormgeving Marijn Davids

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.  Daarop is de wijkkrant 

ook  digitaal te bekijken.

Aanlevering kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn & Rails 

inleveren vóór 3 maart 2021. 

Bezorging rond 3 april 2021.

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
• Jan Visser, 0900 8844                                      

Jan.Visser.3@Politie.nl

arnhemwest.nl V
oor de tweede keer verstoorde corona vorig jaar 

de plannen voor de Groendag in ArnhemWest. De 

Groendag wordt jaarlijks georganiseerd voor wijkbe-

woners die een boomspiegel of geveltuintje in Arnhem West 

verzorgen. 

Iedereen als gebruikelijk uit te nodigen bij ’t Huukske ging niet, maar 

we wilden het moment niet weer voorbij laten gaan. Daarom draai-

den we het om en verrasten we buurtbewoners aan huis met een 

pakketje bloembollen en zaden. Nadat we met de vrijwilligers de 

tasjes hadden ingepakt gingen we (corona-proof) op pad met ge-

vulde bolderkarren, fietstassen en manden. Uit de leuke reacties die 

we kregen bleek de  verrassing geslaagd. Als het goed is komen 

binnenkort de bloemen uit de grond! 

Wil jij ook een boomspiegel of geveltuintje onderhouden: 

gewoon doen! Natuurlijk niet een boomspiegel die je buurman of 

-vrouw al verzorgt, dus check bij twijfel via de groengroep of de 

boomspiegel die je op het oog hebt nog vrij is. Een geveltuintje maak 

je bij je eigen woning, dus dat kan altijd. Op de website van de ge-

meente Arnhem vind je de spelregels die gelden voor de aanleg. 

Vind je het leuk om mee te doen met de Groendag of andere nieuwe 

initiatieven vanuit deze groengroep, meld je boomspiegel of gevel-

tuintje dan aan via groengroep.arnhem@gmail.com

Groene groet namens, 

Cuna de Vries, Groengroep ArnhemWest

Shiri Bouchan, GroenWest Arnhem

Astrid Boerkamp, Arnhem Zoemt

Margriet Elbersen, Grafisch ontwerp

Dank aan Team Leefomgeving

Website gemeente Arnhem: www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_

milieu/Groenbeheer/Geveltuinen_groen_boomspiegel_adopteren_

groene_tegel

Groendag 
    Arnhem West

Scan de QR-code 

voor een video 

over de Groendag 

in Arnhem West

Foto´s: Peter van der Graaf
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Heijenoordseweg 14 / Frank, Caroline, Melle en Freek Beers

Als we aanbellen zitten Freek en Melle gezellig onder een deken televisie te kijken. Frank 

zit achter de laptop aan de keukentafel en Caroline zit boven te werken. Houden jullie het 

nog vol? Frank: “Ja hoor! De kinderen kunnen lekker buiten spelen, dus dat scheelt”. De 

jongens zijn heel tevreden over de thuisschool en vooral over de uitleg van papa. “papa kan 

alles goed uitleggen, vooral de knikkerbanenopdracht” aldus Freek. De familie Beers kon 

voor corona enorm genieten van uit eten gaan in restaurants en van op een terras zitten 

met z’n allen. Nu bestellen ze vaak lekker eten en laten het bezorgen, maar de echte ‘ca-

fé-ervaring’, die kun je niet in huis halen. “Zodra het kan, gaan we meteen weer een biertje 

drinken bij ’t Moortgat’, daar hebben we nu al zin in”.  

Nummer 14 (en omgeving)

O
m in de sfeer van Valentijnsdag te blijven, belden we in een paar straten aan 

bij nummer 14 en spraken we ook nog wat voorbijgangers. De redactie van 

LangsRijn&Rails is benieuwd hoe het met onze buren gaat in deze tweede 

lockdown. Over het algemeen gaat het goed met de mensen in Arnhem-West. Ze genieten 

van wandelingen in de omgeving of hebben een bezigheid binnenshuis ontdekt of weer 

opgepakt. Hieronder de ervaringen en tips van diverse bewoners van huisnummer 14 en 

omgeving.

Anna Paulownastraat 14 / Hemmo Grol

Hemmo is altijd creatief bezig: hij doet aan fotografie en componeert klassieke muziek. Hij ver-

veelt zich dus eigenlijk nooit. Hij is met pensioen en heeft daarom niet het idee dat corona 

heel veel heeft veranderd in zijn leven. Hij maakt veel wandelingen in de omgeving van Arn-

hem-West. “We wonen in een prachtige omgeving en daar kan ik echt van genieten”. Met oud 

en nieuw merkte Hemmo wel verschil. “Normaal gesproken ben ik dan altijd ergens met een 

grote groep, dat kon nu niet en dat maakte deze avond echt anders dan voorgaande jaren”. 

Verder zegt Hemmo over deze lockdown: “Het went wel”.

Onderweg op de Zuidelijke Parallelweg

Hier komen we Deanne Tukker tegen. Ze laat de hond van haar broer uit. “Tijdens deze 

periode besteed ik als mantelzorger extra veel tijd aan mijn broer. Helaas kunnen we nu niet 

meer naar wedstrijden van Vitesse, maar de hond geeft nu veel vreugde” 

Bremstraat 14

Het gaat ook goed met de bewoners van 

Bremstraat nummer 14. Meneer zit boven te 

werken en mevrouw zit beneden. Mevrouw: 

“het is jammer dat veel dingen niet meer kun-

nen doorgaan, bijvoorbeeld de repetities van 

het koor waar ik zing: Cantalot. In de eerste 

lockdown zochten we grotere ruimtes en re-

peteerden we in kleine groepjes. Nu wachten 

we allemaal liever even af totdat we weer 

echt samen kunnen repeteren. Ik geniet deze 

dagen extra van mijn tuin en van het groen 

in de omgeving. Vorige week dacht ik: ”bah, 

het duurt nu wel erg lang Toen keek ik de tuin 

in en zag ik de sneeuwklokjes opkomen. Ik 

voelde me meteen weer beter!”

Voor Het Dorp / Monica Meijer & Johan van Straaten

 

Het is de eerste dag dat Johan weer coronavrij naar buiten kan en het is een heerlijke 

zonnige middag. Monica: “Wat zijn we toch geluksvogels dat we in zo’n mooie wijk en 

omgeving wonen. Tijdens de eerste lockdown gingen we vaak naar buiten en hebben 

we veel onbekende Arnhemse plekken ontdekt, architectuur bekeken en gefotogra-

feerd.” Johan: “We komen plekken tegen die onze fantasie prikkelen om er films te 

maken”. Monica werkte in de Kinderboekenwinkel. Dat moet ze nu dus missen, maar 

wie weet ontwikkelen ze samen nog een mooi filmscript… 

In de buurt van Zuidelijke Parallelweg 214 / Ricky Louwinger 

Ricky heeft drie zoons, waarvan er een nog thuis woont, een dochter en twee klein-

kinderen. Haar thuiswonende zoon zit vaak op de bovenste verdieping en volgt 

online cursussen. Ook probeert hij zijn rijbewijs te halen, maar helaas is dat een 

paar keer gecanceld. Zijzelf moest door corona haar massagewerk opgeven en ook 

een thuiszorgbaantje viel weg. Dit wist ze op te vangen door meer te  werken bij de 

servicebalie van Hoogvliet. Daar is ze blij mee; ”Ik kan goed met de nieuwe situatie 

omgaan. Het is zoals het is”. Van deze periode leerde ze onder andere te onthaasten 

en dat raadt ze de lezers ook aan. Deze tijd is een goede gelegenheid om je af te 

vragen of je na corona je oude leventje zoals het was, weer wil oppakken.

Oranjestraat 14 / Hans de Bie

De tip van Hans: ‘Start de dag met een Sudoku’. “Dat deed ik ook al voor corona, maar 

ik kan me er nu extra op verheugen. Ik woon alleen, maar heb genoeg mensen om me 

heen waar ik even bij langs kan gaan. Alleen de vrienden en kennissen met een zwakke 

gezondheid, daar ga ik even niet langs. Die zie ik waarschijnlijk pas weer als we allemaal 

gevaccineerd zijn.” Verder heeft  de waterkoker van Hans het onlangs begeven. “Normaal 

gesproken was ik even naar de Blokker gefietst, maar dat kan nu niet”. Hans  kookt nu dus 

water in een steelpannetje “Zo maak ik toch heerlijke koffie!” 

Sophiastraat 14 / Ria Kroon

Ria is het gewend om veel alleen te zijn en dat helpt haar enorm in deze tijd. Verder heeft ze een hond 

waar ze ongeveer vijf keer per dag een rondje mee loopt. “Ik ontmoet dan altijd wel iemand om een 

praatje mee te maken” Ik ken veel buren niet bij naam, maar als ik weet welke hond erbij hoort denk 

ik: “Oh ja, die!” Ria doet één keer per week boodschappen, net zoals ze vóór corona deed. Ze spreekt 

haar dochter iedere dag aan de telefoon en ziet haar dochter en kleinkinderen regelmatig als ze bij haar 

komen eten. “We houden dan afstand en we geven elkaar geen kus bij het afscheid”. De tip van Ria is: 

“Zoek iets wat je leuk vindt om alleen te doen in huis, dan hou je het wat langer vol”

 [NJ&MP]
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Buurthuis van Arnhem-West

6

Vrijwilligers van ’t Huukske waren in december druk met het 

organiseren van Kerstactiviteiten in Lombok, die uiteindelijk 

vanwege corona grotendeels niet doorgingen.  Wat geluk-

kig wél doorging:  Simon en Arne plaatsten een grote kerst-

boom op het Nassauplein en Paulien pakte liefst 135 zakjes 

met Kerstkoekjes in voor de bewoners van Heijendaal. Een 

verslagje van de Kerstactiviteiten is te vinden op pagina 9.

Bij de Urban Kids-club zijn er alweer een heleboel plan-

nen. Deze stoere kinderen gaan meehelpen de tunnel 

te beschilderen onder de Amsterdamseweg. Voor meer 

informatie hierover, zie het artikel op pagina 8. Maar de 

kids denken ook goed mee over wat ze verder allemaal 

zouden willen ondernemen. Zo stelt Santi voor een chique 

diner te maken, dus eerst zelf koken en daarna gezellig 

samen eten. Maar hij heeft nog veel meer leuke ideeën, 

zoals een swingende kinderdisco organiseren, boswan-

delingen maken, uitstapjes regelen, bijvoorbeeld naar de 

speeltuin Talud in Oosterbeek of het Oorlogsmuseum. 

Niet alleen de kinderen zitten vol plannen. Ook volwassen 

wijkbewoners zitten vol nieuwe ideeën. Jolanda wil graag 

voorlezen aan jonge kinderen en die spannende verhalen ver-

volgens ook naspelen. Voor de ouders is er dan ondertussen 

koffie en thee. Gisela wil starten met meditatie-activiteiten. 

Guus heeft een nieuwe site voor ’t Huukske gemaakt. 

Deze site is iets goedkoper in onderhoud en het is een-

voudiger om er berichten op te plaatsen. Ga vlug eens 

kijken op www.thuukskearnhem.nl Hopelijk kunnen 

we binnenkort ook melden dat we weer open kunnen!

’t Huukske heeft al een hele poos een mooie, grote en 

volle boekenkast in de huiskamer voor ruilboeken. Hennie 

heeft nu een boekenkastje gemaakt voor buiten. Dat is ver-

draaid handig nu we nog even ’t Huukske niet in kunnen! 

Contact: huukske.aw@gmail.com

D
e corona-crisis is voor veel mensen erg ingrijpend. 

Ook op Hoeve Klein Mariëndaal hakt covid-19 er 

stevig in: de meeste cliënten hebben immers veel 

behoefte aan vastigheid en structuur. We vragen aan Fleur 

Thijs, teamleider van de Theeschenkerij, hoe men op de 

Hoeve en de Theeschenkerij omgaat met deze moeilijke pe-

riode. Hierna hoeven we geen andere vragen meer te stel-

len. Fleur vertelt enthousiast en optimistisch haar verhaal. 

 

Op 15 maart moest de Theeschenkerij voor de eerste keer haar 

deuren sluiten. We gingen zeer voorzichtig om met het ontvangen 

van cliënten: niet in groepen maar alleen of in tweetallen. We staken 

onze energie toen in het opknappen van ons meubilair. Een enor-

me omschakeling, maar iedereen heeft dat fantastisch gedaan en 

er was een grote saamhorigheid op de boerderij. Daar zijn we heel 

trots op.

In juni mochten de deuren weer open. We kozen ervoor om alleen 

het terras open te stellen. Gelukkig kwamen er veel gasten, daar 

waren we erg blij mee. Aan het eind van de zomer konden de gas-

ten ook weer binnen vertoeven, in kleine aantallen en op afstand. 

Dat was helaas van korte duur, want op 15 oktober moesten we 

opnieuw dicht.

We maakten weer een nieuw plan, een nieuwe dag-structuur die 

zo dicht mogelijk bij onze horeca-werkzaamheden ligt. We zijn gaan 

koken voor alle medewerkers die op de boerderij aan het werk zijn. 

Zoveel mogelijk met groenten van eigen land maken we dagelijks 

een warme maaltijd voor iedereen. Daarnaast maakten we voor alle 

medewerkers kerstpakketjes, dat waren er ruim 200! 

Deze activiteiten wijken af van wat we gewend zijn te doen en vraagt 

om een grote flexibiliteit van vooral onze cliënten en dat hebben ze 

geweldig gedaan! Het heeft onze verbinding met elkaar als boerderij 

enorm versterkt en de sfeer van saamhorigheid vergroot. 

Take-away

Sinds de tweede lockdown zijn we begonnen met take-away en dat 

doen we nog steeds. We verkopen heerlijke warme en koude dran-

ken, vers gebakken taarten, soep en warme groente-quiches. Onze 

cliënten kunnen hun horeca-vak weer uitoefenen en zo houden we 

de band met onze geliefde gasten warm! Onze take-away is geo-

pend van woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Voor meer 

info kunnen mensen ons uiteraard bellen 026-3796687.

Trouwens …. voor Valentijnsdag bakken we speciale Valentijnstaar-

tjes. Vlug bestellen dus maar! 

Hoeve Klein Mariëndaal
     in coronatijd

Kom na een koude wandeling vooral 

langs onze take-away voor een 

warm drankje, vers gebakken taart, 

soep en warme groentequiches!

W
at maakt een buurthuis een 

echt buurthuis? Niet het 

gebouw, maar de mensen 

die er gebruik van maken! Ook nu 

niemand ’t Huukske in mag vanwege de 

lockdown zijn er daarom genoeg dingen 

te melden.  
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Tunnelproject

De voetgangers- en fietstunnel onder de Amsterdamseweg, die 

Het Dorp-Siza verbindt met de wijk Sterrenberg, wordt beschil-

derd. De tunnel moet visueel weer aantrekkelijk worden om de so-

ciale veiligheid te verbeteren en verloedering tegen te gaan. 

Het schilderen wordt uitgevoerd door kinderen, onder leiding van 

professionele kunstenaars. Een aantal van deze volwassenen heeft 

een zware lichamelijke beperking. Ze fungeren als rolvoorbeeld, als 

mens, kunstenaar en gebruiker van eigentijdse hulpmiddelen als 

robotarm en computer, om zich creatief te uiten. 

De deelnemende kinderen zijn leerlingen van het speciaal onder-

wijs, leerlingen van basisscholen in de buurt van de tunnel en deel-

nemers van de Urban Kids Club van buurthuis ’t Huukske. Als start 

van het project hebben 

deze Urban Kids de bui-

tenranden van de tunnel 

al vóór de kerstvakantie 

een kleurtje gegeven. De 

feestelijke heropening van 

de tunnel staat gepland 

voor juni 2021. Ook bij de 

programmering van deze 

feestelijke heropening met 

muziek en theater worden 

de kinderen actief betrok-

ken.

Er zijn twee experts inge-

huurd op het gebied van 

muurschilderingen in de 

openbare ruimte: Krista Burger en Kenneth Letsoin, twee beel-

dend kunstenaars die al jaren samenwerken. Naast heel wat 

projecten in Nederland gingen ze bijvoorbeeld ook naar Spanje 

en Mexico, om met kinderen muurschilderingen te maken. Afge-

lopen jaar werkten ze aan het project Robo-Art, samen met Mike 

van Rijn en Matthijs Wits. Deze twee jong volwassenen hebben 

een spierziekte, maar beschilderden muren in het Dorp/Siza met 

behulp van hun robotarm. 

Het project wordt gefinancierd door het JKF-Kinderfonds en de 

gemeente Arnhem. 

KUNSTMETMEKAAR     
    Corona-proof

K
UNSTMETMEKAAR is het project in Arnhem-West om mensen 

met en zonder ondersteuningsvraag samen kunst te laten maken. 

De afgelopen vier jaar resulteerde dat in een theaterroute door de wijk 

in de maand februari. Helaas gooit covid-19 voor het jubileumjaar 2021 roet in het eten. 

Geen theaterroute dus, maar gelukkig worden er wel enkele andere projecten uitgevoerd 

die corona-proof zijn, waaronder een korte dansfilm en een leuk tunnelproject.

Dansfilm

Wat is er mogelijk in deze corona-tijd? Hoe kunnen we elkaar 

ontmoeten? Wat kunnen we delen via een scherm? Kunnen we 

elkaar op die manier ook raken, bereiken? Of alleen via onze 

gedachten, in onze dromen…

In de korte dansfilm ‘Op afstand dichtbij’ zien we twee mensen 

zitten voor een scherm, in de besloten wereld van de computer, 

via Zoom verbinding zoekend met elkaar. In gedachten dwalen

ze af naar een gedanste ontmoeting. Er wordt gedanst door 

Marga Kamperman en Johanna Sauer. De muziek is geschre-

ven door Jòrike Kroon. Filmopnames worden gemaakt door  

Rock en Rolstoel Producties. Choreografie en montage zijn in 

handen van Paula Walta. ‘Op afstand dichtbij’ zal te zien zijn op 

de sites en FaceBook-pagina’s van Arnhem-West en KUNST-

METMEKAAR. 

9

Heijenoord en Het Dorp

Afgaande op de vele positieve reacties waren de Kerstactiviteiten 

in Heijenoord en Het Dorp een groot succes. Het doel was licht en 

verbinding in de wijk te creëren en dat is gelukt, er zijn samen met 

Het Dorp diverse activiteiten georganiseerd. Ter voorbereiding ging 

de website www.heijenoord.org online, via deze site werd gecom-

municeerd. Ook konden buren er berichten voor elkaar achterlaten. 

De site is ongeveer 2700 keer bezocht.  

Als eerste was er de versierde voortuinen-actie. Wanneer je in het 

donker Heijenoord kwam inrijden zag het er erg gezellig uit. 

Ook was er een speurtocht in de wijk. Veel kinderen hebben zelf, 

met opa en oma of met ouders één of beide speurtochten gedaan. 

Verder was er een lichtjestocht door Heijenoord en het Dorp. Dit 

was een groot succes, ondanks de aangescherpte lockdown-re-

gels. Zo’n 49 kinderen hebben met hun ouders op ruime afstand 

van elkaar een verlichte route gelopen. Zeker tussen de grote beu-

kenbomen in de vallei was dit dolle pret. Aan het einde van de route 

stond een grote kerstboom waar ze een versierde bal met lampje 

in konden hangen. Bewoners van Het Dorp maakten slingers en 

CD-versieringen en hingen ze in de boom. Samen gaf dit een mooi 

plaatje. 

Tenslotte werd er speelgoed ingezameld voor Kinderopvang Kleur-

rijk. De opvang is momenteel dicht vanwege de lockdown, maar 

alles wordt overhandigd als die wordt opgeheven. Het was fijn om 

te zien hoeveel kinderen graag hun ballen, stepjes, stoepkrijt en an-

der speelgoed wilden delen. 

Na afloop is natuurlijk geëvalueerd. Het bleek dat niet alleen Heijen-

oorders, maar ook de bewoners van Het Dorp de extra levendig-

heid in deze donkere dagen erg konden waarderen. Er zijn al leuke 

ideeën voor nieuwe activiteiten, dit krijgt dus vast een vervolg. 

Lombok

Ook in Lombok werden eigen Kerstactiviteiten georganiseerd. 

Vrijwilligers van ‘t Huukske namen deze taak op zich. Er kwam 

een grote verlichte Kerstboom op het Nassauplein en er wa-

ren voorbereidingen getroffen voor een lampionoptocht en een 

uitgebreid muziekprogramma. Vanwege de lockdown moesten 

beide activiteiten helaas worden afgezegd. Wat gelukkig wél 

kon doorgaan, was het aanbieden van liefst 135 kerstpakketten 

aan alle bewoners van verzorgingshuis Heijendaal. Het Kerst-

pakket bestond uit heerlijke koekjes van bakkerij Van Eigen 

Deeg (Siza/Het Dorp), een handgemaakte Kerstkaart en een 

sfeervolle Kerst-cd, die pianist Hans van Liefland gratis ter be-

schikking stelde. De kerstpakketten werden aangeboden door 

een heuse Kerstman, ondersteund met Kerstliederen, mooi ge-

zongen door Marjolein Berkvens. 

Kerst
     in Arnhem-West

[Bernd Nijhuis]
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B
iljartvereniging West Arnhem heeft dit jaar iets te vie-

ren. Op 10 januari bestond de vereniging 75 jaar, een 

heus ‘rhodium’ jubileum. De foto’s op de eettafel bij 

Corrie en Appie van der Meiden spreken boekdelen als het 

gaat om jubilea en gezelligheid. Dit jubileumjaar loopt ech-

ter anders dan gedacht. 

In 1946 startte de vereniging, in het café van Jo Janssen aan de 

Oranjestraat. Daar hadden ze sindsdien een eigen stek en biljart. 

Diverse malen ging het café over in andere handen, maar het biljart 

en de vereniging bleven. Alleen de laatste eigenaar -The Orange 

Harbour- had andere plannen en verkocht het biljart, zodat men 

een nieuwe plek moest zoeken. In en om de wijk deed men na-

vraag bij diverse ruimtes zoals bij de Hulkesteinflat, de Uithoek 

(NS), Renkum, wel erg leuk, maar te ver. Ze konden op de zolder 

van de WAMV terecht, maar die was te klein. Uiteindelijk spelen ze 

nu in Klarendal. 

Er zijn in totaal vier teams. De biljarters spelen Libre* op een re-

creatief maar niet onverdienstelijk niveau. Team 1 werd in 2018 

en 2019 nog poulewinnaar in de C3 klasse. Daarna kwam coro-

na. De topspelers van de vereniging, Bas van der Meiden -volle 

neef van Corrie en vroeger kastelein van café West-Arnhem- en 

Raymond Gielens hebben zelfs in de Nederlandse top gespeeld. 

Appie speelde zelf in een vrij hoge klasse en legt uit dat als je daarin 

speelt, er een locatie moet zijn waar twee biljarts kunnen staan. 

Varken op de leer

Eind jaren ‘60 was Ab Esvelt kastelein van café West-Arnhem. Tij-

dens het vijfentwintigjarig bestaan van de biljartvereniging was er 

een speciale competitie voor kasteleins van de cafés in Arnhem. 

Hoofdprijs was destijds een ‘varken op de leer’. Een ambachtelijk 

geslacht varken, vastgebonden op een ladder (de leer). Tijdens de 

finale is er ook wel eens een biggetje in het café losgelaten. Corrie 

had een plakboek met allemaal krantenknipsels over dit jubileum en 

andere jubilea. Ze heeft het echter uitgeleend en helaas nooit meer 

teruggekregen.

Corrie van der Meiden, zelf van 1968 tot 1981 eigenaar van café 

West-Arnhem aan de Oranjestraat, biljart sinds haar vijfentwintigste. 

‘Destijds waren de mannen rijkelijk vertegenwoordigd en tijdens een 

toernooi nog wel eens sprakeloos als Corrie speelde, maar tegen-

woordig heb je wel meer vrouwen die biljarten’, zegt ze. In de jaren 

‘70 was zij de eerste vrouwelijke biljarter in de Koninklijke bond van 

het district Gelderland. ‘Tijdens een toernooi in Ede speelde ik te-

gen een man die zo zenuwachtig was dat hij met de keu onder het 

biljart stootte,’ weet ze als anekdote te vertellen. 

Hechte club

Elke vrijdag wordt er twee tegen twee gespeeld, met Corrie als de 

enige vrouw. Het is een heel hechte club, altijd heel gezellig. ‘s Zo-

mers, aan het eind van de competitie, gaan ze samen borrelen en 

barbecueën bij iemand in de tuin. Corrie reikt dan een grote medail-

le uit, voor de vrouwen een bosje bloemen, een lekker flesje wijn 

mag ook niet ontbreken. Het jubileumfeest wordt waarschijnlijk ook 

een feest in de zomer. 

Uiteraard tekent de vereniging voor een biljart in de wijk. Dat scheelt 

elke keer een ritje. Maar voorlopig is het nog gezellig in Klarendal.

Nieuwe leden en ook donateurs zijn van harte welkom. 

Meer informatie via Wim Gerrist: 06-50 54 19 87.  

*Libre is een van de meest gespeelde vormen binnen het klassieke 

biljarten en wordt gespeeld met drie ballen 

    Felicitaties voor 

de biljarters 

    uit Arnhem-West

F
ot

o:
 A

nn
e 

Lu
ch

ie
s

 [AL]

Nieuwe outfit

Vroeger hoorde je bij het biljarten een blouse met een vestje erop te dra-

gen. Tegenwoordig mag je zelf weten wat je draagt. Het speelt veel mak-

kelijker met een blouse aan. De biljartvereniging West Arnhem heeft sinds 

kort een nieuwe blouse in de clubkleuren met het eigen logo erop. Corrie 

en Appie dragen het op de foto.

I
n het Dorp is de afgelopen tijd flink gesloopt. Huizenblok-

ken ten noorden van de Heijenoordschool, het Kerkelijk 

Kultureel Centrum en de Sporthal aan de Tra gingen te-

gen de grond. Waarschijnlijk worden dit jaar de plannen voor 

de eerste fase van de nieuwbouw afgerond. Volgend jaar 

kan men dan na afstemming met de gemeente starten met 

de nieuwbouw: dertig à veertig koopwoningen. Op de plek 

van de afgebroken sporthal komen geen woningen, maar 

groen. Later worden er op het terrein nog drie zorggebou-

wen neergezet, voor de huidige bewoners van Het Dorp 

met beperking. De wijk wordt in het tweede kwartaal van 

dit jaar nader geïnformeerd. Vanwege corona gebeurt dit 

waarschijnlijk online. 

Het Dorp 
    gaat plat

Foto´s: Maria Pompe
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Geen papieren afvalkalender: kijk online!

Gemeente Arnhem geeft geen papieren afvalkalender 

meer uit. Wil je weten wanneer papier, GFT of plastic 

wordt opgehaald? Kijk dan op inzamelwijzer.suez.nl. 

Je kan daarvoor ook een app downloaden via de appstore 

(Apple en Android). 

Waar woon jij en met wie?
Ik woon in de Tormentilstraat met papa, mama, Puck mijn grote zus 

en 1 vis en 2 cavia’s: Sofie en Robin. De cavia’s zijn tweelingzussen. 

Ze zijn tegelijk met papa jarig in december en dan krijgen ze 

kadootjes. De cavia’s houden van knuffelen, ik lees ze ook voor. 

Tijdens het jeugdjournaal gaan de cavia’s altijd racen en piepen, dan 

zetten we het geluid even wat harder.

Lies, Teun, Marieke en Tim zijn eigenlijk samen met ons één familie. 

Want met corona doen we veel samen, de ene dag doen we de 

schooldingen bij Lies en Teun thuis en de andere dag bij ons. We 

zijn samen een beroemde en sportieve familie. Lies en Puck zijn 

op televisie geweest en mama ook. En ik kom nu in de krant en ik 

stond ook al een keer in de krant. Papa is een muzikant en dan ben 

je ook vaak beroemd. Lies en Teun stonden  op facebook omdat 

ze het mooist versierde raam hadden. Zij en Puck wonnen de 

kabouterspeurtocht van de wijk met de kerst, maar daar kwam je niet 

mee op Facebook. 

Waar speel jij het liefst?
Het liefst speel ik in het bos, Mariëndaal vind ik heel mooi. Maar ik 

speel ook graag op de Tra, in de kleine speeltuin, bij de Calluna, op 

het grote veld, en bij de kerk. Bij de kerk speel ik op de zandbergen. 

En vandaag is er sneeuw, dan houd ik van sleeën, je kunt voor het 

huis van de heuvel af. Ik doe ook graag tikkertje, verstoppertje en 

10 tellen in de rimboe. Bij de lockdown in de lente gingen we in de 

avond met heel veel kinderen in het paadje achter het huis van boven 

naar beneden met skates, step, skateboard of de tractor. Dat gaat 

heel hard!

Wat vind jij de leukste dag in de wijk?
Als ik jarig ben.

Waar ben jij goed in?
Tennissen, voetbal, knutselen, tekenen, gitaar spelen, kunstjes doen, 

hutten maken en hokken schoonmaken van de cavia’s.

Wat vind je leuk aan deze wijk?
Dat je veel speeltuintjes hebt en veel activiteiten kunt doen zoals 

paaseieren zoeken en koningsdag. Het is jammer dat er geen 

kerstboomverbranding 

meer is, maar wij wilden 

toch al proberen om 

onze kerstboom in de 

tuin te laten groeien.

Als je iets mocht 
veranderen in de 
wijk, wat zou dat dan 
zijn?
De kleine speeltuin mag 

wel iets groter en op het 

grote veld zouden dan 

meer speeltoestellen 

komen dan hoef ik me 

daar niet meer te vervelen. 

Ik zou ook willen dat de 

auto’ s minder hard door 

onze straat rijden, vooral in 

de avond. 

Op welke school zit jij?
De Heijenoordschool, maar dat weet denk ik iedereen wel. Het is 

daar leuk want er zijn heel veel bekenden en er zijn veel lieve juffen. 

Ik vind het fijn dat Richard er is, die kan alles maken en er is een 

alarm voor als er vuur is.

Hoe zou jouw lievelingsdag er uit zien?
Dan krijg ik een drukke puppy en baby-caviaatjes en papa en mama 

hebben dan een klimbos gemaakt in de woonkamer en boven een 

apen-parcours waarin je kan slingeren en een ballenbak.

Wat wil je later worden?
Ik wil later kok worden. Ik maak dan allemaal salades en pizza. Ik wil 

dan samen gaan wonen op een boerderij  met Hannah en Lysia. We 

maken samen een paardenmanege met een klein huis erbij waarin 

Hannah kan schilderen. Hannah wordt kunstenaar. Ik kook dan, maar 

sommige dagen werk ik voor de dieren en in het weekend gaan we 

met de dieren knuffelen.

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

Vragen aan Vragen aan 

Suus Suus 
      (bijna 8 jaar)
      (bijna 8 jaar)
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Geartsje en Ophelia losten allebei de puzzel op van de vorige wijkkrant. 

Zij stuurden ons de juiste oplossing:  ‘In Arnhem-West woon je het best’ en 

hebben daarmee het unieke Arnhem-West t-shirt gewonnen. Gefeliciteerd!

Wil je ook zo’n mooi T-shirt 

met je eigen naam winnen? 

Kijk dan goed naar het nieuwe zoekplaatje. 

Waar is dit? Stuur ons het juiste antwoord 

en onder de juiste inzendingen verloten 

we een T-shirt.

Arnhem-West scheidt plastic
  opvallend goed

B
ewoners in Arnhem-West scheiden hun plastic afval 

opvallend goed. Ruim 900 huishoudens vonden na 

een controle eind vorig jaar een groene ‘prima ge-

daan’-bedankkaart aan hun container. Zo’n 100 containers 

kregen een oranje ‘dat kan beter-kaart’. 

In november 2020 werden alle aangeboden PBD-containers 

(plastic/blik/drinkpakken, de grijze container) door ‘schone-

buurt-coaches’ gecontroleerd op (on)juiste inhoud. Na de 

controle werden oranje of groene kaarten aan de container 

gehangen. Overigens werd niet de volledige inhoud gecheckt. 

Er zou dus meer of minder vervuiling kunnen zijn geweest. 

Belangrijk: GEEN grijze zakken in grijze containers

De meest voorkomende vervuiling in de grijze containers komt 

door het gebruik van gewone vuilniszakken. Door doorzichtige 

zakken te gebruiken kan vervuiling al voor sortering worden 

vastgesteld. De gemeente vraagt dan ook om plastic, blikjes en 

drankkartons in een doorzichtige zak te doen of gewoon los in 

de container te gooien. Die zakken zijn gratis af te halen bij alle 

supermarkten en (na de lockdown) bij Vonk op de Oranjestraat 

en buurthuis ’t Huukske. 

Helft plastic afval bestaat nog uit restafval: hoe zit dat? 

Ondanks alle goede wil en activiteiten komt jammer genoeg 

de helft van al het plastic alsnog terecht bij het restafval. Dat 

komt onder meer doordat de inhoud van vervuilde containers 

in contact komt met goed materiaal en dat ook vervuilt. Heel 

zwartwit gesteld kunnen een paar vervuilde containers ervoor 

zorgen dat de héle lading ingezameld PBD-afval wordt afge-

keurd. 

143 kilo restafval per Arnhemmer

Het aantal kilo’s restafval per Arnhemmer is gelukkig wel ge-

daald. In 2019 ging het om gemiddeld 202 kilo per inwoner. 

Voor het hele jaar 2020, inclusief de periode vóór het betalen 

per zak, ging het om zo’n 180 kg per inwoner. De gemeente 

verwacht dat dit inmiddels is gezakt naar gemiddeld 143 kilo 

per jaar, sinds de invoering van diftar in juli 2020. Tegelijker-

tijd nemen de hoeveelheden gescheiden papier, glas, GFT en 

plastic toe. 

Het doel van de Nederlandse gemeenten is om in 2025 nog 

slechts 30 kg restafval per inwoner te hebben. 

Toename vervuiling rond ondergrondse containers in 

Arnhem-West

De gemeente houdt ook de vervuiling rond de ondergrondse 

containers bij. Het aantal keren dat Suez afval rond die containers 

opruimt in Arnhem-West is toegenomen van gemiddeld 18 keer 

per maand in 2019 naar 22 keer in 2020 (waarvan gemiddeld 19 

keer per maand in het eerste half jaar en 25 keer na het invoeren 

van diftar). Arnhem-West kent 35 locaties met afvalcontainers. 

Mocht je zelf afval rond de containers zien, meld dit dan online 

via Fixi (www.fixi.nl). 

Aantal keren per maand dat restafval rond ondergrondse con-

tainers is opgeruimd door Suez in Arnhem-West. Q staat voor 

kwartaal. Bron: gemeente Arnhem.

Tip: bekijk online hoeveel je zelf weggooit!

Wil je inzicht krijgen in het aantal zakken restafval dat je zelf 

weggooit, maak dan online een account aan op: mijnafval.

arnhem.nl. Dan kun je precies zien hoeveel je zelf in de restaf-

val-container hebt gegooid. 

Afval: 

 [MvdB]
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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

 

Wil jij je ook inzetten voor de wijkkrant?

Bijvoorbeeld stukjes schrijven of interviews doen?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

De prak�jk is open voor: 
remedial teaching 

en huiswerkbegeleiding  

● aan basisschoolleerlingen
● lezen, spellen, rekenen
● online les mogelijk
● vrijblijvend intakegesprek

www.arnhemse-rt-prak�jk.nl
06-42557018 

O
p donderdag 11 maart gaat wethouder Cathelijne 

Bouwkamp in gesprek met bewoners uit Arnhem-West 

over duurzame energie in de wijk. De belangrijkste 

gespreksonderwerpen van de avond zijn de uitkomst van de 

wijk-enquête van afgelopen november en de te nemen vervolg-

stappen. Ook op de agenda staan de uitkomsten van het on-

derzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet als alternatief 

voor aardgas in Hoogstede-Klingelbeek. 

Met de online wijkavond en de enquête wil de gemeente Arn-

hem met zo veel mogelijk bewoners in gesprek gaan over 

duurzame energie in hun eigen omgeving. Kirsten van Rijen, 

ontwikkelmanager van de energietransitie in Arnhem-West, 

is blij met de hoge opkomst bij de enquête: “Een kwart van 

alle huishoudens heeft van zich laten horen. Dat is een heel 

mooie opkomst! De resultaten spelen een belangrijke rol bij het 

bepalen van vervolgstappen rond duurzame energie in Arn-

hem-West.”

Brief met uitnodiging volgt

Wijkorganisatie GroenWest en wijk-

werkgroep KlingelKlimaat waren be-

trokken bij de totstandkoming van 

de peiling en kijken nu samen met de 

gemeente naar de uitkomsten. De 

resultaten en conclusies worden op 

donderdag 11 maart gedeeld tijdens 

de digitale wijkavond. Inwoners van 

Arnhem-West worden hiervoor nog 

per brief uitgenodigd.

11 maart online wijkavond met wethouder 
    over duurzame energie

Ook u kunt (o.a. op deze plek) adverteren 

Interesse?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

Z
oals u vast al in de media hebt kunnen lezen, werd 

de wijk Heijenoord afgelopen december getrof-

fen door een golf van woninginbraken. De inbreker 

boorde veelal gaatjes in kozijnen, maar in het merendeel 

van de gevallen bleef het gelukkig daarbij. 

Inbraakpogingen

De ‘gaatjesboorder’ werd op eerste kerstdag aan het begin van 

de avond gezien op een balkon en ging er als een haas vandoor. 

Ondanks een uitgebreide zoektocht door de politie werd hij niet 

meer in de wijk aangetroffen. In de weken daarna probeerde de 

man het nog één keer, nu op de Heijenoordseweg (deze update 

is van 13 januari 2021). 

Buurtpreventie WhatsApp-groep Heijenoord

De bewoners van Heijenoord letten door de reeks inbraken 

meer op. Er is ook een buurtpreventie WhatsApp groep gestart. 

De politie is blij met deze steun uit de wijk. De woninginbraken 

zijn een aanslag op het veiligheidsgevoel van de bewoners. De 

politie was en blijft extra alert in de wijk en gaat door met het 

onderzoek. We moeten de komende tijd extra blijven opletten, 

vooral in de namiddag en vroege avond. 

High Impact Crime: 

bel 112

De politie ziet een woningin-

braak als een ‘high impact 

crime’ en zet daarom hoog 

in op het aanhouden van 

woninginbrekers. Ziet u iets 

verdachts rond woningen of vertrouwt u iets niet? Bel direct 112. 

Met de politiemeldkamer zijn afspraken gemaakt om direct een 

surveillance-eenheid te sturen bij een melding van woninginbraak 

of verdenking daarvan.

Na inbraak(poging): bel 0900-8844

Wat kunt u doen als er is ingebroken (of poging)? Bel de politie via 

0900-8844 en laat de situatie zo veel mogelijk intact. Dat maakt 

de kans dat de daders gepakt worden groter, doordat inbrekers 

sporen achterlaten.

Goed hang- en sluitwerk

Zoals ik al eerder in de buurtmedia vermeldde: deugdelijk hang- en 

sluitwerk draagt bij tot het voorkomen van een inbraak. Zie daar-

voor www.politiekeurmerk.nl. 

[Jan Visser, wijkagent Arnhem-West] 

Inbraakgolf in de wijk Heijenoord 
voorbij? 



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

Mattijs Damen DO-MRO

Integrale Massage
Carin Nijland

Coaching/Amanae/
Emotioneel lichaamswerk

Cas Gebbink

Leefstijl- en vitaliteitscoaching/ 
Orthomoleculair voedingsadvies/

Bloedtest (EMB)
Naomi Doeze Jager

Klingelbeekseweg 90 • 6812 DJ Arnhem • 026 8443498

www.praktijkdeklingelbeek.nl • Info@praktijkdeklingelbeek.nl

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 

anonieme OV-kaart � boeken � fotokopiëren en printen 

scherpe prijzen � banners � scannen � kantoorartikelen

inbinden � snijden � plastificeren � krasloten � gsm-kaarten 

 bedrukken van t-shirts � muismatjes slippers bekers etc 

potgrond � stomerij � schoenmakerij 

 UPS Access Point � DHL servicepunt � DPD servicepunt

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!


