
Zondag 20 juni
HEROPENING 
BESCHILDERDE TUNNEL
tussen Het Dorp 
en Sterrenberg

WIJKPROGRAMMA 2022
   Met buslijn 2030

GOUD IN JE HAND
Reep met een 
enorme boost

COMPOSTVATEN

Wijkwethouder
BOB ROELOFS

BIOMASSACENTRALE 
aan de rijn

LangsRijn&Rails
jaargang 46 nr. 3 • juni 2021 • oplage 2.500 exemplaren

 arnhemwest.nl



3

LangsRijn&Rails

‘O
m gelijk met de deur in huis te vallen, we kunnen weer 

repeteren!’ opent het mailtje van muziekvereniging Heijenoord 

dat net voor Pinksteren arriveert. ‘Neem alle muziek mee, ook 

de entertainmentmap’, staat er tussen alle do’s-and-don’ts uit het protocol 

met de welluidende naam: Bescherming en veiligheid leden, bezoekers en 

medewerkers amateurmuziekverenigingen. 

De opmerkelijkste aanbeveling is om je instrument na afloop met zo min 

mogelijk ademdruk uit te blazen ‘zodat geen sproeieffect ontstaat’. Ook 

wordt aangeraden om aardig en respectvol te zijn voor elkaar: ‘we moeten 

allemaal wennen aan deze nieuwe situatie.’

‘Zal ik je weer afhalen?’ app ik naar Robert de klarinettist uit de 

Burgemeesterswijk waarmee ik in de vorige interlockdownperiode steeds 

naar Presikhaaf ben gefietst omdat de vereniging daar een grotere zaal heeft 

weten te huren. Een big smiley komt retour.

Het weekeinde besteed ik aan het doorspelen van nummers als: La Alhambra, 

Indiana Jones en Nye Sammklanger. Deze Nieuwe Samenklank is een 

razendsnelle compositie van de dirigent van een Noorse fanfare die net als 

onze vereniging eens in de drie jaar naar een plaatsje (Bad Bramstedt) in de 

buurt van Hamburg  afreist voor een weekeinde vol muziek. Ons hoogtepunt 

daar is het buurtconcert onder een carport in de Arnheimstrasse waar de 

hapjes en drankjes al klaar staan voordat we één noot gespeeld hebben. Het 

publiek komt met klapstoeltjes aangesneld zodra we die eerste noot spelen. 

Duitsland zit er niet in dit jaar en ook ons oefenlokaal in de Rozenstraat 

moet nog even wachten op de in- en uitlopende muzikanten met hun 

instrumentkoffers, die voor de repetitie aan de bar de keel smeren met koffie, 

thee of frisdrank om na afloop het zwaardere werk te nuttigen als beloning 

voor de gedane inspanningen. God, wat mis ik de pauzes op het met distels 

begroeide binnenplaatsje waar ik tussen de rokers een glimp van mijn jeugd 

opsnuif. 

Maar vanavond zal ik toch genieten wanneer ik voor de eerste keer mijn 

hobo aanblaas en mijn waarschijnlijk aarzelende geluid zich zal vermengen 

met de tuba’s, trompetten, saxen, hoorns en alle anderen tot een nieuwe 

samenklank.

Nye Sammklanger 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 Wilco

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 10 augustus 2021. 

Bezorging rond 11 september 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

Gebiedsagenten
• Jan Visser, 0900 8844                                      

Jan.Visser.3@Politie.nl

arnhemwest.nl

N
a wat politiek gekrakeel heeft Arnhem sinds kort 

Bob Roelofs als nieuwe wethouder. Bob woonde 25 

jaar in Arnhem-West en is nu onder andere wijkwet-

houder van Heijenoord, Lombok en Klingelbeek. Hij vindt 

dat je als wijkwethouder aanspreekpunt moet zijn en dat de 

mensen je makkelijk moeten kunnen vinden. Daar helpen 

wij hem graag bij. 

Bob (1956) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij stu-

deerde geschiedenis en maatschappijleer, gaf ruim vijftien jaar 

les en schreef met kritische blik diverse boeken over de ge-

schiedenis van Arnhem. In 1994 was hij voorzitter van het Wijk-

platform Arnhem-West en eigenlijk ontstond daar zijn interesse 

in de politiek. Van 1999 tot 2003 was hij voor D66 lid van de 

Arnhemse gemeenteraad. Daarna was hij tot 2021 griffier van 

de Provinciale Staten van Gelderland. Hij adviseerde en bege-

leidde de statenleden bij de uitoefening van hun functie. Sinds 

31 maart 2021 is hij wethouder namens  Arnhem Centraal. Bob 

bekleedde talloze bestuursfuncties, van voorzitter van Stichting 

Binnenstad Arnhem tot bestuurslid van het Posttheater. Je kunt 

dus wel stellen dat hij de stad op zijn duimpje kent en een heel 

groot netwerk heeft.

Bob zegt over Arnhem-West: “Realiseer je dat je op een prach-

tige plek woont.” Omdat hij er lang heeft gewoond, weet hij 

goed wat er in de wijk heeft gespeeld, van het beteugelen van 

spoor-overlast tot de verzelfstandiging van buurthuis ’t Huukske. 

Maar hij is ook op de hoogte van de vele nieuwe ontwikkelingen, 

zoals de bouwplannen rond de Koepel, Het Dorp en Rijn-IJssel. 

Bob kwam vier weken na zijn beëdiging naar onze wijk om bijge-

praat te worden. Tijdens de wandeling sprak hij met willekeurige 

wijkbewoners, met leden van werkgroepen en vertegenwoordi-

gers van de Calluna en ’t Huukske. Hij deed dat op een open 

en uitnodigende manier. Hij liet zich net zo makkelijk informeren 

over het beschilderen van keien tot het tegels wippen voor meer 

groen in de wijk. 

Intussen heeft Bob pittige weken achter de rug. Hij wil zich goed 

inwerken en maakt momenteel weken van 60 tot 80 uur.  De 

werkdruk zal zeker minder worden, maar hij weet dat hij komend 

jaar elke dag bezig zal zijn voor deze baan: “Het is hard werken 

en er komt veel op me af, maar ik krijg er ook veel energie van. Ik 

voel me bevoorrecht.” 

Hij vindt dat hij mooie onderwerpen in zijn portefeuille heeft, zo-

als onderwijs en jeugdzorg, die alles te maken hebben met de 

toekomst van de stad. Openbare ruimte, met het afvalbeleid is 

natuurlijk  hoogst actueel. Hij vindt het belangrijk dat we met z’n 

allen zo weinig mogelijk afval produceren en het afval goed schei-

den om het optimaal te hergebruiken.

Bob noemt uitdrukkelijk de buurtparticipatie: “Buurtparticipatie is 

de sleutel van democratie. De betrokkenheid van mensen met 

hun stad of wijk moet je koesteren.” Hij ziet tot zijn vreugde dat 

steeds meer Arnhemmers zich actief inzetten voor hun wijk. Dat 

Arnhem-West geen Wijkplatform meer heeft, hoeft volgens hem 

geen probleem te zijn, het kan ook een log instituut worden. Maar 

het is wel van groot belang dat bewoners kunnen meedenken en 

-beslissen over hun wijk en hun stad. Het referendum is een goed 

middel, mits je de goede vragen stelt. Het op wijkniveau inzetten 

van een digitaal panel biedt nieuwe mogelijkheden, het Panel-

West is een voorbeeld voor andere wijken. Het moge duidelijk 

zijn: of het nou om de wijk, de stad of de provincie gaat, Bob gaat 

er voor. Je kunt hem bereiken via bob.roelofs@arnhem.nl

Bob Roelofs 
onze nieuwe 

wijkwethouder

[AH]
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zaterdag     5 juni 2021 13.30-16.30 Hoogstede/Klingelbeek/Lombok  Hoogvliet 

zaterdag   12 juni 2021 13.30-16.30 Heijenoord   Urban chef / Brouwerijweg

woensdag 16 juni 2021 13.30-16.30 Klarendal/St Marten/Sonsbeek Leuke Linde 

vrijdag   18 juni 2021 13.30-16.30  Burgemeesterswijk/Schaarsbergen  AH Van Lawick van Pabststraat 

zaterdag   19 juni 2021 10.30-13.30  St Marten/Sonsbeek/Klarendal  Graaf Ottoplein 

vrijdag    25 juni 2021 13.30-16.30  Schaarsbergen/Burgemeesterswijk  Kemperbergerweg/ Bakker Reijnen

Wijkprogramma 2022
     Denkt u mee? 

T
eam Leefomgeving wil graag van u weten wat u fijn vindt in 

uw wijk, wat u mist en wat er beter kan. De voorbereidingen 

van het nieuwe wijkprogramma starten met een gesprek in 

de wijk met u. We zetten hiervoor buslijn 2030 in. Als we uw idee 

of opmerking van meer wijkbewoners horen, nemen we het mee in 

het Wijkprogramma 2022.

Zaterdag 5 juni stond de bus bij Hoogvliet. Op zaterdag 12 juni staat 

de bus van 13.30 tot 16.30 uur bij de Urban Chef aan de Brouwe-

rijweg. Als de wijkkrant zaterdagochtend op de mat valt, leest u dit 

misschien nog net op tijd. Zo niet dan horen we alsnog graag van 

u: bij buslijn 2030 in een andere wijk, zie schema. Of wij ontvangen 

graag uw ideeën via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.  

Beste mensen, 

A
ls Huurdersvertegenwoordiger Volkshuisvesting sprak 

ik met Liesbeth van Asten over praktische zaken, die 

minstens zo boeiend zijn voor huiseigenaren!

 

Zoals je in de Koerier hebt kunnen lezen is het de bedoeling dat de 

west-Arnhemse wijken vóór 2030 van het gas af gaan. Mocht je gas-

stel het begeven dan lijkt het zinvol om over te stappen op elektrisch 

koken, Volkshuisvesting helpt haar huurders aan de aansluiting. Daar-

naast: met dit gegeven mag je niet verwachten dat je straks eventueel 

wordt gecompenseerd als je nu nog in een nieuw gasstel investeert.

 

Legionella is een vervelend iets: het risico zit vooral in de aftak-

kingen van het drinkwater die niet regelmatig doorstromen. De 

tuinslang die weken aan de schutting hangt; maar ook het fon-

teintje op het toilet omdat je steeds je handen in de keuken af

spoelt. Drinken is niet gevaarlijk: de nevel wél!

 

Muggen: zit je niet op te wachten. Je kunt natuurlijk met horrengaas 

aan de slag, maar het is slimmer om vooral de oorzaak weg te 

nemen. Prut in de dakgoot, stilstaand water in de tuin, daar leggen 

muggen graag hun eitjes in. En dat kunnen ook exotische muggen 

zijn, wat meer ellende oplevert dan jeuk.

Bedenk ook dat waterschade door een verstopte regenpijp niet 

door je huisbaas hoeft te worden vergoed, mogelijk draai je zelf 

voor de kosten op. Volkshuisvesting bezint zich op de wijze waarop 

goten worden geveegd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

 

Sinds 1988 ben ik actief als Huurdersvertegenwoordiger, eerst bij 

Driegasthuizen/Openbaar Belang en vervolgens bij Volkshuisves-

ting. Dit is aan het veranderen, ik ben blij dat meer mensen willen 

meedoen, de vorm moet nog even worden gevonden.

[Simon de Vries]

D
e bouwwerkzaamheden op het terrein van het 

voormalig Landgoed Klingelbeek zijn in volle gang. 

Het voormalige Landhuis wordt gerenoveerd en 

er worden zo’n 35 appartementen bijgebouwd. De eerste 

twee gebouwen, het Vijverhuis en het Bosgebouw zijn 

opgeleverd, nu wordt de rest gebouwd. 

In de noordoosthoek is gestart met de bouw van de appar-

tementen bovenop de speciaal gebouwde pellet-verbran-

dingsketel waarmee alle gebouwen op het landgoed worden 

verwarmd en van warm water voorzien. Deze centrale is als 

eerste gerealiseerd en zorgt sindsdien voor de uitstoot van min 

of meer zwarte rook. Vooral bij het opstarten braakt de schoor-

steen aanzienlijke hoeveelheden stank en roet uit, waardoor 

buurtbewoners ramen en deuren moeten sluiten en de was 

binnen hangen.

Met de biomassacentrale wilde men een gasloze oplossing 

voor het plan op Landgoed Klingelbeek realiseren. De gekozen 

oplossing omvat een gesloten circuit van een ondergronds bui-

zenstelsel. Het water hierin wordt verwarmd door het verbran-

den van pellets in twee ketelinstallaties met een gezamenlijk 

vermogen van circa 500 kilowatt. Dit systeem leek het beste, 

duurzame alternatief en een financieel en technisch haalbare 

oplossing, hoewel de locatie aan de Rijn zich uitstekend leent 

voor oplossingen als bijvoorbeeld warmtepompen. Pellet-ke-

tels werden tot 1 januari 2020 gesubsidieerd.

Volgens metingen zou de uitstoot van fijnstof, SO2 en NOx, 

binnen de grenzen zijn. De Zwitserse ketels (van leverancier 

Schmidt) stoten volgens projectontwikkelaar Schipper Bosch 

eenderde uit van wat wettelijk gezien mag: significant minder 

dan de in de wijk zo populaire open haarden. 

Een nadeel is echter dat deze ketels het hele jaar door, 24 

uur per dag moeten draaien om de bewoners te voorzien van 

warm water. De normen gaan uit van stabiel draaiende ketels 

en houden geen rekening met de uitstoot bij dagelijks meerma-

len starten en stoppen, wat de meeste overlast oplevert. Dat ze 

‘voldoen aan de wettelijke eisen’ zegt dus niets over de over-

last voor omwonenden. Ook als straks alle woningen op het 

landgoed bewoond zijn, verwachten zij dat door de wisselende 

warmtevraag de ketels diverse keren per dag opstarten en ook 

zullen blijven branden als er een stookalert is.

Bij een ander project van Schipper Bosch in Amersfoort is een 

hoge schoorsteen en elektrostatische filtering toegepast, op 

Klingelbeek is gekozen voor twee losse units zonder filtering 

en een (nog steeds) bedenkelijk lage schoorsteen. Vooral bij 

zuidwestenwind is de overlast voor de buurt aanzienlijk. De 

plek van het ketelhuis, pal achter de muur aan de Klingelbeek-

seweg, is onder andere gekozen vanwege de eenvoudige aan-

voer van pellets.  

Het is duidelijk dat we van het gas af moeten, al was het maar 

vanwege Groningen. Over hoe duurzaam het verbranden van 

hout is, verschillen de meningen: sommige deskundigen vinden 

het verbranden van hout altijd duurzaam, anderen nooit, en 

weer anderen zitten daar tussenin: als de pellets zijn gemaakt 

van zaagsel of snoeihout uit verantwoord beheerde bossen, is 

er een klimaatvoordeel ten opzichte van aardgas. 

Omwonenden hebben nu al een jaar last van stank en rook. 

Schipper Bosch vraagt om nog een jaar geduld te hebben, 

maar deskundigen verwachten dat ook dan de ketel overlast 

zal blijven geven bij starten en stoppen, en zelfs bij stabiel 

draaien schadelijke stoffen en (ultra-)fijnstof uitstoot. We zien 

graag dat zo snel mogelijk alle beschikbare maatregelen geno-

men worden om uitstoot zo veel mogelijk te beperken om het 

woonplezier te herstellen. 

Voor meer informatie: stuur een mailtje naar biomassaklingel-

beek@gmail.com 

Biomassacentrale 
aan de Rijn

[EsB]
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Buurthuis van Arnhem-West

6

’t Huukske laat zich niet kisten door corona. De af-

gelopen weken zijn er leuke kinderactiviteiten in de 

buitenlucht georganiseerd, samen met partners in de 

wijk. 

Op Koningsdag organiseer-

de ’t Huukske samen met 

werkgroep Koningsdag, 

stichting Calluna en de West 

Arnhemse Muziekvereniging 

een feestelijke fietsroute van 

de Calluna naar ’t Huukske. 

Langs de versierde route 

juichten wijkbewoners de 52 

jonge fietsertjes toe, waarbij 

het mooie weer een handje 

hielp. Bij het eindpunt wer-

den de kinderen ontvangen 

door Alexander en Maxima 

zelf. Of waren het toch look-alikes? De dag vóór Koningsdag 

konden de kinderen hun fiets gratis versieren bij ’t Huukske. Hier-

van werd dankbaar gebruik gemaakt. 

Samen met KUNSTMETMEKAAR werd de tunnel tussen Het 

Dorp en de Sterrenberg fleurig beschilderd met eigen ontwerpen. 

Meer dan 25 kinderen deden mee vanuit ’t Huukske. De feestelij-

ke heropening van de tunnel is zondagmiddag 20 juni.  

Gekoppeld aan de tun-

nelactiviteiten waren er 

nog FreeRunning-les-

sen. Bij FreeRunning 

moeten deelnemers zo 

snel en vloeiend moge-

lijk een parcours met 

hindernissen afleggen. 

Tijdens de heropening 

van de tunnel showen 

de kinderen hun nieuwe FreeRunning-vaardigheden. Momenteel 

zijn ze zelf druk met de organisatie van een kinder-BBQ en een 

kinder-disco. 

Ondertussen wordt ’t Huukske door vrijwilligers helemaal 

opgeknapt. Het gebouw werd fris geverfd en ook de 

binnenplaats met tuin kreeg een flinke opknapbeurt. Hopelijk 

mogen we weer snel met z’n allen gebruik maken van het 

buurthuis. Gelukkig wordt er sinds eind mei, toen we mochten 

starten met koffieochtenden op ons gezellige binnentuinterras, 

versoepeld.  Er worden weer volop plannen gemaakt. Zo starten 

begin september computerlessen voor digibeten door TaalOase. 

Opgeven kan al via huukske.aw@gmail.com of telefonisch via 

026-3510542. 

Houd www.thuukskearnhem.nl en www.arnhemwest.nl in de 

gaten voor actuele informatie. Hopelijk tot snel!   

www.thuukskearnhem.nl                 Contact: huukske.aw@gmail.com

Als je lang in dezelfde wijk woont, dan 

hoor je daar ‘thuis’. Direct na hun trouwen, 

46 jaar geleden, kwamen Joop en Betsie 

Heinhuis aan de Zwarteweg wonen en ze 

hebben Lombok nooit meer verlaten. Dat 

Joop zich er thuis voelde was te merken 

aan de rondjes die hij liep met hondje 

Body en aan de praatjes en grapjes die 

hij maakte. In ‘t Huukske zat hij bijna 

dagelijks aan het hoofd van de koffietafel 

en nam hij de zorg voor de tuin op zich. 

De bladblazer werd door hem met liefde 

en herrie gehanteerd. Eerder was Joop 

werkzaam geweest bij Kruispunt, een plek 

voor dak- en thuislozen in de stad, waar 

hij als portier met een glimlach, maar ook 

als uitsmijter werkte als dat nodig was. 

Op beide plekken stond Joop bekend als 

‘de grote smikkelaar’ die hield van lekkere 

dingen, maar ook als een mens die de 

vele lagen van het leven kende. 

Het binnen zitten, het gesloten Huukske, 

de Covid-19 periode, het deed Joop alle-

maal geen goed. Zijn beweging nam af en 

op 2 april is hij rustig ingeslapen. In Lom-

bok zullen we hem missen. 

Nog een vrolijke Joop zien? We zullen hem 

voor altijd tegenkomen in onze wijkvideo-

clip van zes jaar geleden. Op YouTube: 

Bruce Springsteen project Arnhem West.

[Rieky van Elk, 

vrijwilliger van ‘t Huukske]

Een markant figuur uit Lombok is niet meer: Joop Heinhuis

De herstelrepen op basis van biologische vruchten, zaden en noten, 

verpakt in een witte wikkel met gouden letters en geïntroduceerd 

rond de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 worden namelijk 

met de hand vervaardigd in bakkerij Van eigen deeg aan de 

Jachthoornlaan. Deze biedt een leer-/werkplek aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en is een zelfstandig opererend 

onderdeel van Siza. De ontvangst door Diane Bouwman is zeer 

hartelijk en dat zet meteen de toon voor de rest van het bezoek. 

Na een korte introductie in de winkel over wat de bakkerij aan pro-

ducten verkoopt (met name banket, brood wordt er enkel afgebak-

ken), neemt ze me mee naar achteren. Maar voordat we de rondlei-

ding kunnen voortzetten moet er eerst samen gezongen en geklapt 

worden voor een collega die met een gebroken been thuis zit. Het 

videogesprek komt niet meteen tot stand, maar het enthousiasme is 

er niet minder om als de verbinding eenmaal is gelegd.

Diane is bijzonder trots op haar medewerkers. Sommigen weten zich 

zo goed te ontwikkelen dat ze na het behalen van de nodige bakkers-

diploma’s doorstromen naar een betaalde baan. Maar zelfs daarna 

houdt ze een vinger aan de pols, typerend voor Diane’s betrokkenheid. 

Je merkt dan ook al snel dat iedereen op de werkvloer het enorm naar 

haar/zijn zin heeft en vol zelfvertrouwen aan het werk is. Sommige me-

dewerkers vertellen me spontaan hoe lang ze er al werken.

Niet dat er nooit iets misgaat. Er zijn voortdurend controles of de 

hoge kwaliteit wel wordt gehaald. Als er één verpakking niet goed 

dicht blijkt, vraagt Diane meteen om de hele batch nog eens na te 

lopen. Winstgevendheid is dan ook niet de belangrijkste drijfveer, al 

is dat nu vanwege corona en de daardoor lagere bezetting sowieso 

al een uitdaging. 

De energiereep werd op Sportcentrum Papendal bedacht en ont-

wikkeld door topsport-kok Erik te Velthuis en sportdiëtiste Brenda 

Frunt. Omdat geen enkele fabrikant de reep wilde produceren zon-

der iets aan de samenstelling te veranderen, kwam men uiteindelijk 

terecht bij bakkerij Van eigen deeg. 

De repen bestaan uit gedroogde vruchten (abrikozen, dadels, vijgen, 

rozijnen), noten (walnoten, cashewnoten, hazelnoten, amandelen) 

en zaden (kokos, boekweitvlokken, havervlokken, quinoa, zonne-

bloempitten, sesamzaad en pompoenpitten). Na het fijnsnijden of 

hakken gaat alles in de mengmachine en wordt zuivere Traayhoning 

eraan toegevoegd. Het resultaat is een stug deeg dat in mallen in de 

vriezer gaat. Vervolgens worden er met een kaasmes repen van ge-

sneden, waar een wikkel omheen gaat met een datum erop geplakt. 

Allemaal handelingen die in de bakkerij worden verricht. Zo dragen 

alle medewerkers een steentje bij, waarbij het niet uitmaakt hoe klein 

of simpel de bijdrage is. 

We kunnen ons bezoek natuurlijk niet afsluiten zonder zelf de reep te 

proeven. Omdat het een voedingsreep is en geen snoepreep, merk 

je dat je lang een verzadigd gevoel houdt omdat de bloedsuikerspie-

gel mooi stabiel blijft, in tegenstelling tot het pieken bij snoeprepen. 

En de smaak? Die is echt lekker! 

En zo werd een bezoekje aan bakkerij Van eigen deeg een ervaring 

met een enorme boost; niet alleen vanwege de reep, maar ook door 

het hartverwarmende enthousiasme waarmee Diane leiding geeft 

aan haar bakkerij en de bijzonder aardige medewerkers aldaar. 

‘Goud In Je Hand’ wordt via de website, in de winkel Van eigen deeg 

maar ook bij de Jumbo (Amsterdamseweg) verkocht. [EBr]

           Reep met een 
  enorme boost

H
et paginagrote artikel in de Gelderlander eind april over 

de Olympische sportreep ‘Goud In Je Hand’ was voor 

de redactie aanleiding om eens op zoek te gaan naar het 

verhaal achter de energierepen en de bakkerij die ze produceert.
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T
ijdens een online spreekuur van 

de Gemeente over afvalbeleid, 

op 9 maart, meldde wethouder 

Cathelijne Bouwkamp dat er 200 con-

tainers voor groente- en fruitafval door 

en in de gemeente zijn geplaatst. En 

inderdaad zie ik er een bij de flat aan 

de Utrechtseweg staan en op meer 

plaatsen in de wijk (Heijenoordse flats, 

Zuidelijke Parallelweg). 

Bij laagbouw waar geen plaats is voor 

een ‘reguliere’ groene container, kun-

nen bij voldoende animo ook contai-

ners voor keukenafval worden ge-

plaatst. Die compost komt dan echter 

niet rechtstreeks op onze eigen bodem 

terecht, maar daar bestaat een oplos-

sing voor: de website van de gemeente 

meldt dat je bij Suez een compostvat 

kunt ophalen voor €25,-

Om te zien hoe zo’n vat er uitziet, namen 

we een kijkje bij het Suez Afvalbrengstation 

Arnhem Noord. Ze zijn gemaakt van degelijk 

gerecycled materiaal en heel veel ruimte 

heb je er niet voor nodig (90 cm hoog en 

74-83 cm breed zonder/met grondplaat) en 

het heeft een windvast deksel. Je hebt geen 

last van stank, en ik kan het weten, want ik 

had eerder ook een grote compostemmer 

zonder klachten van de buren.

“De werkgroepen GroenWest Arnhem en 

Klingelklimaat zetten zich in om samen 

met buurtgenoten onze woon- en leefom-

geving duurzamer te maken, ze kunnen 

meedenken met het inkopen van materi-

alen samen met wijkbewoners”, meldt het 

aprilnummer van de wijkkrant. Dat inspi-

reert me naar de mogelijkheden te kijken 

om gezamenlijk compostvaten van Suez 

aan te schaffen. Als er meer mensen be-

langstelling voor hebben kan Suez ze in 

één keer allemaal in de wijk bezorgen, dat 

scheelt al veel verkeersbewegingen. En 

als je je eigen compost maakt, kun je zelf 

de kwaliteit van je grond bepalen. 

Els van Outvorst van Team Leefomge-

ving zegde toe de transportkosten naar 

de wijk, bijvoorbeeld ’t Huukske, te dek-

ken, dus nu rest de vraag: Wil je ook je 

keuken- en tuinafval hergebruiken in zo’n 

compostvat?  Mail dan vóór 20 juni naar 

compost@groenwestarnhem.nl onder 

vermelding van je naam en adres. Je plan-

ten zullen je dankbaar zijn en je levert gelijk 

een milieuvriendelijke bijdrage aan ‘eigen’ 

West-Arnhemse grond!

Wie wil er ook een

[Maria Pompe i.s.m. 

GroenWest en Team Leefomgeving]

compostvat?
Begin februari liet de voorzitter van de wijkvereniging Burge-

meesterskwartier e.o. de redactie weten dat ze hun blad Wijk-

contact gaan bezorgen in het gebied tussen de Frombergstraat, 

de Noordelijke Parallelweg, de Bovenbrugstraat en de Am-

sterdamseweg. Dit gebied wordt namelijk door de gemeente 

Arnhem tot de Burgemeesterswijk gerekend. Dat was tot voor 

kort niet bekend bij de wijkvereniging Burgemeesterkwartier, en 

waarschijnlijk ook niet bij de meeste bewoners van Heijenoord. 

Uiteraard blijven wij, na goed overleg, ‘LangsRijn&Rails’ daar ook 

gewoon verspreiden, waardoor de bewoners van genoemd ge-

bied liefst twéé wijkkranten krijgen. Ook bij alle activiteiten in Arn-

hem-West blijven ze uiteraard van harte welkom. 

[Redactie]

Twee wijkkranten

Waarom koos je eigenlijk voor Nederland? 

‘Ik voelde van te voren al dat Nederland de juiste keuze was. Al 

die fietsen overal en dat je met de fiets naar school gaat, vind ik 

leuk. Het Nederlandse landschap trekt mij wel.’ (hij woont aan 

de rand van het vlakke noorden van Italië, de Povlakte, dus het 

soort landschap voelt vertrouwd. Aan het eind van het gesprek 

hoor ik dat zijn vader een jaar in Utrecht heeft gestudeerd, dus 

die connectie is er ook.

Zie je ook verschillen tussen Nederland en Italië?

‘Op mijn school hier, het Beekdal Lyceum, gaat de klas naar de 

leraar en in de klas zitten elke keer weer andere leerlingen. In Italië 

wisselt de docent, dus de groep houdt dezelfde samenstelling’. 

‘De Nederlanders zijn ‘s avonds altijd op straat’. Ik begrijp dat 

niet helemaal, maar Suus, zijn Nederlandse zusje, gaat ‘s avonds 

nog even naar haar vriendinnetjes. ‘s Avonds ben ik altijd binnen’, 

zegt hij. Logisch, het eten begint in Italië pas 20.00 uur op z’n 

vroegst. ‘Ik kan maar niet wennen aan de Nederlandse lunch. 

Alleen brood met kaas of hagelslag vind ik zo weinig. Ik mis de 

pasta enorm.’ De moeder van Leonardo stuurt dan ook regel-

matig pakjes met daarin de pasta-gerechten die hij hier ontbeert. 

Vrijdags zwaait hij de scepter in de keuken, hij wordt helemaal blij 

als hij vertelt welke gerechten hij mag koken voor zijn Nederland-

se gastouders. ‘Uit trots kook ik dan mijn favoriete recept’. Hij 

vertelt mij wat ‘amatriciana met ‘guanciale’ is en ‘bucatini’ (resp. 

pastagerecht op basis van een speciaal soort wangspek en holle 

spaghetti). Hij legt ook uit wat wij Nederlanders fout doen als wij 

Italiaans koken. Maar ook: ‘Ik houd van de Nederlandse hagel-

slag en stroopwafels!’

Heb je ook contact met de andere buitenlandse scholieren?

’In Arnhem zaten nog twee andere buitenlanders met wie ik be-

vriend ben geraakt, een meisje uit Denemarken en een jongen uit 

Mexico. Ze zijn jammer genoeg weer terug naar huis. Door corona 

organiseert Travel Active geen feestjes en geen excursies naar Am-

sterdam, dus er is geen uitwisseling met de Travel Active-groep. 

Via de app heb ik wel contacten met de Italianen uit die groep.’

Weet je al een beetje wat je wilt na dit jaar?

’Ja, ik kom misschien weer terug naar Nederland om psychologie 

te studeren.’

Het gesprek duurde meer dan een uur. Ik vond het een gezellig 

gesprek en Leonardo zei dat hij dat ook vond.

D
e Italiaanse scholier Leonardo Peccati (17) doet een jaartje middelbare school in Arnhem 

op het Beekdal Lyceum, hij woont bij een gastgezin op Heijenoord. In een geanimeerd 

gesprek aan de keukentafel vertelt hij hoe het is om in de Nederlandse sfeer ondergedom-

peld te zijn. Hij spreekt al goed Nederlands, soms gaat het even in het Italiaans.  Leonardo komt 

uit Noord Italië, uit een klein dorpje niet ver van het Comomeer. Zijn ouders zijn arts en veearts en 

hij heeft twee oudere broers, Lorenzo en Michele, die het huis al uit zijn en studeren. Zijn school 

is een vergelijkbaar VWO, een zogenaamd ‘Liceo’, gericht op talen, zoals Frans, Duits en Engels. 

Hij vindt Frans het leukst, hij spreekt het dan ook al heel behoorlijk. In het gastgezin woont hij 

met zijn Nederlandse ouders Lonneke en Ronald en met Suus van dertien. Hoewel het daar best 

gezellig is, heeft hij zijn eigen ouders al negen maanden niet gezien en het voelt natuurlijk niet zo 

vertrouwd als in zijn eigen gezin. De reden is dat Travel Active, de organisatie die dit jaar elders 

studeren mogelijk maakt, als voorwaarde stelt dat je een aaneengesloten periode in een gast-

land verblijft. Natuurlijk heeft Leonardo regelmatig contact met zijn ouders via de ‘social media’.

LangsRijn&Rails

[JJ]

Interview 
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Budgetten per wijk 

Elke wijk in Arnhem krijgt geld van de gemeente, zodat organisa-

ties van bewoners zelf de middelen hebben voor buurtactiviteiten, 

zoals de wijkkrant, buurtfeest, kinderactiviteiten, boomspiegels 

en geveltuinen, kunst en muziek. Bij ons beheert Team Leefom-

geving het budget. Sinds 1995 waren de bedragen per buurt niet 

veranderd. Zogenaamde aandachtwijken (of krachtwijken /Voge-

laarwijken etc.) kregen € 5,45 per inwoner, andere wijken kregen 

€ 2,27 of € 1,13 per inwoner. Volgend jaar wil Gemeente Arnhem 

de verdeling veranderen, namelijk met een basisbedrag voor elke 

bewoner en een extra bedrag als in de wijk:

• de leefbaarheid en de sociale cohesie minder goed is, 

• het gemiddeld inkomen in de wijk laag is en 

• er veel huishoudens wonen die minder dan 120% van het mi-

nimumloon verdienen. 

Dat laatste is toegevoegd omdat anders wijken met grote ver-

schillen (b.v. de helft met hoog en de helft met laag inkomen) 

gemiddeld toch goed scoren.

Lombok en Heijenoord kregen in de oude verdeling € 26.244, het 

bedrag uit 1993 toen de wijk nog een ‘aanpakwijk’ was. Later wer-

den we een ‘preventiewijk’, maar het bedrag bleef hetzelfde. Vol-

gens de nieuwe rekenregels wordt dat komend jaar €14.457. Eerst 

€8.718 op basis van het nieuwe vaste bedrag per inwoner(€ 2,24) 

en dan €5.739 vanwege onze score op leefbaarheid, cohesie, ge-

middeld inkomen en aandeel lage inkomens. Die vier punten wegen 

volgens het plan even zwaar bij het toekennen van het extra bedrag.

PanelWest vroeg de deelnemers of zij de nieuwe regels om het 

bewonersbudget te bepalen redelijk vinden of niet. 83 Deelne-

mers hebben de vragen beantwoord. 69% Vindt de nieuwe re-

gels redelijk of zeer redelijk, 6% vindt het onredelijk. De rest is 

neutraal, weet het niet of heeft geen mening.

Door de nieuwe spelregels zouden Lombok en Heijenoord min-

der geld krijgen. PanelWest vroeg hoe het Team Leefomgeving 

moet handelen als er meer aanvragen zijn dan waar geld voor 

is. De meeste deelnemers (80%) vinden dat er dan een rangorde 

moet zijn van dingen die we samen belangrijk vinden. 5% Vindt 

dat de volgorde van indienen telt, totdat het geld op is.

Er is ook gevraagd wat we dan samen belangrijk vinden. Er wa-

ren meer antwoorden mogelijk. Daaruit blijkt dat men groen in 

de wijk en spelen voor kinderen het belangrijkste vindt, met vlak 

erna buurtfeest, milieu & energie, de wijkkrant en kunst & muziek. 

Daarna komen op enige afstand: sport voor volwassenen, de 

wijkwebsite en herdenkingen. 

Vervolgens is gevraagd hoe we zouden moeten reageren 

op het voorstel van de gemeente om de verdeling van de 

bewonersbudgetten te veranderen, waardoor die voor Lombok 

en Heijenoord lager wordt. Ook hierbij waren meer antwoorden 

mogelijk. De meeste mensen reageren heel praktisch: een eigen 

bijdrage vragen aan deelnemers als er geld tekort is; de volgorde 

aanhouden van de zaken die we samen belangrijk vinden; 

organisatoren altijd laten proberen om extra geld te vinden 

voor de activiteit. 16% Van de deelnemers vindt dat we moeten 

protesteren bij de gemeente tegen de verlaging. 

Dan is nog gevraagd wie er moet beslissen over het verdelen van 

het bewonersbudget. Omdat we al een tijd geen Wijkplatform 

meer hebben, doet het Team Leefomgeving van de gemeente 

dat nu. Een groot deel (49%) van de deelnemers vindt dat het 

Team Leefomgeving dat moet blijven doen. Ook veel steun (42%) 

is er om daarbij de mening te vragen van PanelWest. 12% Wil 

een wijkvereniging of  bewonersplatform oprichten.

    
     Utslag enquête 
bewonersbudget 
            Enquête liep tot 3 mei 2021

Dansfilm ‘Op afstand dichtbij’

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…

De dansfilm ‘Op afstand dichtbij’ is speciaal gemaakt voor de site 

www.kunstmetmekaar.nl, maar is ook te zien op de site www.

arnhemwest.nl . Choreograaf en regisseur Paula Walta heeft 

samen met muzikante en componiste Jòrike Kroon de basis 

gelegd voor de scène en die daarna op locatie gemaakt met 

rolstoeldanseres Marga Kamperman en student dans Johanna 

Sauer. De dans is gefilmd door Rock en Rolstoel Producties en 

de muziekopname is van Maarten Scherrenburg. Ga vlug kijken 

als je de film nog niet gezien hebt. 

Tunnel-beschilder-project

Het tunnel-beschilder-project betreft het opfleuren van de voetgan-

gers- en fietstunnel onder de Amsterdamseweg, die Het Dorp-Siza 

verbindt met de wijk Sterrenberg/Hoogkamp. De wat desolate tun-

nel is bijzonder kleurrijk opgeknapt met vrolijke ontwerpen.

Het schilderen werd in mei en begin juni uitgevoerd door meer dan 

honderd scholieren uit de wijken die aan de tunnel grenzen, zowel 

uit het reguliere als speciaal onderwijs. Maar ook bezoekers van ’t 

Huukske en revalidanten van Klimmendaal deden mee. De artistieke 

leiding was in handen van Krista Burger en Kenneth Letsoin. Ze ma-

ken al jaren samen met diverse doelgroepen beeldende straatkunst 

op basis van gelijkwaardigheid, tot in Mexico toe. Het project werd 

gefinancierd door het JKF-Kinderfonds, stichting Vrienden van het 

Dorp en de Gemeente Arnhem. 

De feestelijke heropening van de tunnel is op zondagmiddag 20 juni 

van 14.00 tot 16.00 uur, onder voorbehoud van coronamaatregelen. 

We starten aan de tunnelkant van Het Dorp, bij het nieuwe hoge 

witte gebouw Oosterveld. Maar je mag natuurlijk al eerder de fris 

beschilderde tunnel bewonderen. 

LangsRijn&Rails

KUNSTMETMEKAAR 
laat zich niet kisten door corona

Z
oals de meeste wijkbewoners weten is KUNSTMETMEKAAR een 

project waaraan iedereen die in Arnhem-West woont, leert of werkt 

kan meedoen: jong en oud, met en zonder beperking, professional 

en amateur. Centraal staat de jaarlijkse theaterroute met voorstellingen op 

verschillende locaties in de wijk. Helaas gooide corona voor het jubileumjaar 

2021 roet in het eten. Een theaterroute was niet mogelijk. Gelukkig kunnen 

we wel andere projecten coronaproof uitvoeren, waaronder een korte 

dansfilm en een heus tunnel-beschilder-project.

[Bea, Maribel, Frans en Alex]

11

[Erik Opdam, Werkgroep Wijkdemocratie]
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Floris heeft 

de juiste oplossing 

ingestuurd van 

het zoekplaatje. 

Hij heeft daarmee 

een t-shirt gewonnen. 

Oplossing: 

het bos achter de Tra.

Waar woon je?
Ik woon in de Bremstraat.

Met wie woon jij daar?
Met papa, mama en mijn broer Morris. En met hamster Vlekje.

Wat vind jij het mooiste plekje in de buurt?
Het stukje bos bij de Tra achter ons huis. Het is daar heel groen en 

je kunt er veel vogels zien. Gisteren zag ik een roodborstje van heel 

dichtbij en er was een bonte specht tegen een boom aan het tikken. 

Mama maakte er een filmpje van. In de herfst zie ik ook wel eens 

eekhoorns.

Waar speel jij het liefst?
Bij het Dorp bovenaan. Daar step ik graag naar beneden en ik doe 

aan FreeRunnen. Dat klim je op muurtjes en spring je er af. Ik kan al 

wel vanaf 1.70 meter naar beneden springen zonder safety roll. 

Heb jij hobby’s?
Ik zit op voetbal. Naast steppen en FreeRun houd ik ook van pijl en 

boogschieten. Ik houd ook van hutten bouwen. Met mijn moeder 

en mijn broer maak ik een hut achter bij het bos van de Tra. Verder 

vlog ik graag met mijn broer of met mijn vriend Timo. Ik bewerk de 

vlogs op de iPad, dan zet ik er muziek onder. Misschien maak ik met 

papa een YouTube-kanaal om de vlogs op te zetten. De vlogs gaan 

over allemaal verschillende dingen. Met Timo loop ik ook vaak rond 

en dan kletsen we. Timo zit niet bij mij op school, hij woont hier in de 

straat. Ik heb op school Kjell, Florian, Joep en James als vrienden. 

Alleen hebben bij Kjell thuis mensen corona, ik weet nog niet zeker 

of hij het ook heeft. En Tijmen is een vriendje van groep 2, maar die 

is naar een andere school gegaan. 

Ik houd ook nog van striptekenen en verstoppertje spelen in het bos. 

Op welke dag wil je echt in de wijk zijn?
Met Koningsdag, dan is er van alles te doen in de straat. En met 

straatspeeldag, dan is er een springkussen onderaan de straat. Er is 

ook een plek waar papa met zijn werk elk jaar gaat hardlopen waar ik 

heel fijn kan spelen op een veld. Dan zie ik papa steeds langs komen 

rennen. Er is daar een voetbaltafel en een keer was er ook een drone, 

dan kon ik op de camera papa zien rennen. 

Waar ben jij goed in?
FreeRunnen dus en in hutten bouwen, voetbal, stuntsteppen op de 

Tra. Ik kan al springen met de step.

Wat zou je aan anderen kinderen vertellen over deze buurt?
Dat het een leuke buurt is met veel vriendjes, er is bos en je kunt er 

hutten bouwen. Ik vind het heel fijn om hier te wonen.

Wat vind je het minst leuk aan deze wijk?
Ik vind het prima nu. Alleen zou ik het nog wel heel leuk vinden als 

er een visvijver zou zijn. Ik heb in Bretagne ontdekt dat ik van vissen 

houd. Ik heb een normale hengel, een werphengel en een hengel van 

6 meter lang en een viskoffer. Met de werphengel kun je de lijn wel 

100 meter ver in het water krijgen. Ik heb weleens een meerval en 

een steur gevangen. De meerval was wel 3 of 4 meter groot. Je kunt 

wel vissen bij de Rijn maar omdat daar veel stroming is, zijn er alleen 

roofvissen. 

Op welke school zit je?
Ik zit op de Arnhemse 

Montessori school, 

de AMS. Er zitten 

heel veel vrienden op 

en er zijn lieve leuke 

juffen en meesters. Er 

is ook mooi materiaal 

om mee te rekenen. 

Zoals gouden en 

gewone blokken. En een 

honderdbord en een 

keerbord. Voor de tafels 

zijn er kaartjes. Ik ken de 

tafels al, maar ik vind het 

lastig als ze door elkaar 

gevraagd worden. Ik houd 

van rekenen en ik doe ook 

plusrekenen. Er zijn buiten leuke speeltoestellen en 

bij het stierenveld is een bos om in te spelen en waarin je hutten kunt 

maken. Ik ga er lopend, fietsend of steppend naar toe.

Waar ben je trots op?
Dat ik met een werphengel kan vissen. Ik vond het eerst heel lastig 

om goed om te gaan met het molentje dat op de hengel zit. 

Hoe ziet jouw lievelingsdag er uit?
Dat ik de hele dag kan vissen, hutten bouwen en andere leuke 

activiteiten kan doen. Het allerleukste zou het zijn om een hut te 

maken met dikke bamboetakken en dan van twee verdiepingen 

en met een afdakje. En dan lekker sushi eten met avocado en 

komkommer. Wij kunnen zelf sushi maken. Mama maakt lekkere 

sushi met mango, komkommer en avocado en met rijst en zeewier 

natuurlijk. 

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 

Tommy Tommy 
    (9 jaar)    (9 jaar)
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LEONOOR

LOMBOK

MARIENDAEL

POES

SKATEBOARDEN

SPECHT

SPEELTUIN

STEP

STOEPKRIJT

TRA

TRAMPOLINE

TREINEN

VERSTOPPERTJE

VOETBALLEN

VONK

VRIENDELIJK

ALEXANDERSTRAAT

BARBEQUE

BLOEMEN

BOEKENKASTJES

CALLUNA

EEKHOORN

FIETSENMAKER

HERTSHOORNSTRAAT

HEIJENOORD

HOOGVLIET

HUUSKE

KABELBAAN

KINDEREN

KLIMMEN

KLIMMENDAAL

KOOI

KOOLMEESJE

N  A  N  U  L  L  A  C  T  IJ  R  K  P  E  O  T  S

E  H  L  O  M  B  O  K  A  B  E  L  B  A  A  N   E

M  E  T  H  C  E  P  S  P  E  E  L  T  U  I  N  J

E  R  A  L  E  X  A  N  D  E  R  S  T  R  A  A  T

O  T  I  H  E  IJ  E  N  O  O  R  D  N  L  O  N  S

L  S  N  V  P  J  Z  T  R  E  I  N  E  N  E  A  A

B  H  L  E  O  E  T  W  N  E  IJ  A  K  D  R  H K

E  O  A  K  K  E  T  R  K  E  D  U  R  T  E  O  N

J  O  A  F  I  E  T  S  E  N  M  A  K  E  R  O  E

S  R  D  B  N  N  U  B  E  P  O  M  K  J  R  G K

E  N  N  A  E  U  D  I  A  B  P  H  I  O  F  V  E

E  S  E  R  H  V  R  E  E  L  O  O  O  L  P  L  O

M  T  M  B  K  A  O  T  R  O  L  N  T  O  K  I  B

L  R  M  E  M  O  A  N  R  E  O  E  E  S  IJ  E N

O  A  I  Q  S  K  O  N  K  E  N  S  N  P  R  T  E

O  A  L  U  S  E  N  I  L  O  P  M  A  R  T  E  L

K  T  K  E  E  N  K  IJ  L  E  D  N  E  I  R  V  V

Woordzoeker

S
couting-groep De Geuzen biedt grote en kleine kinderen 

de mogelijkheid om elke week weer leuke activiteiten te 

ondernemen, zoals speurtochten, spelletjes, knutselen, 

hout-hakken of vuurtje stoken. Het gaat om samenzijn, dingen on-

dernemen en gewoon lekker samen plezier maken, zowel in het 

bos, als bij en op het water. Er zijn in Arnhem twee clubhuizen: de 

Rotsblokken op het land op landgoed Mariëndaal, en de Haven aan 

de Rijn achter het Elektrum aan de Klingelbeekseweg. Hoogtepunt 

elk jaar zijn de zomerkampen per speltak (leeftijdsgroep).

Elke vrijdagavond en zaterdag hebben De Geuzen een uitdagend 

programma vol plezier waarbij elk kind vanaf 5 jaar van harte welkom 

is! Dit jaar is er ook een nieuwe Bevergroep begonnen voor kinderen 

van 5-7 jaar, die elke zaterdagmiddag samen lekker buiten spelletjes 

doen of knutselen. Elk kind mag een paar keer komen kijken of het 

bevalt en natuurlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen. Daar-

naast zijn we altijd op zoek naar aanvulling van onze leidingteams. 

Zowel mannen als vrouwen. Wel of geen Scoutingervaring maakt 

niet uit.

Voor meer informatie, of om een keer kennis te maken, 

kijk op http://degeuzenarnhem.nl. 

In deze woordzoeker kun je alle woorden vinden die 

hierboven staan. Ze kunnen horizontaal, verticaal of 

schuin (diagonaal) staan. Als je alle woorden in de 

woordzoeker gevonden en doorgestreept hebt dan 

blijven er letters over en dat is de oplossing. Stuur 

deze oplossing naar wijkkrant@arnhemwest.nl 

en maak kans op de prijs.

Scouting-groep 
   De 
Geuzen
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LangsRijn&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

 

Wil jij je ook inzetten voor de wijkkrant?

Bijvoorbeeld stukjes schrijven of interviews doen?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

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

Interesse?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

De prak�jk is open voor: 

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

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

De praktijk is open voor:
remedial teaching 
● aan basisschoolleerlingen
● (begrijpend) lezen, spellen,        
rekenen, faalangst bij leren
● begeleiding op maat 

www.arnhemse-rt-praktijk.nl
Hoogstedelaan 41, 
wijk: Klingelbeek
tel. 06-42557018 

V
rijdag 4 juni was de laatste werkdag van Cyril van Gor-

kum bij supermarkt Hoogvliet, vanwege het bereiken van 

de AOW-gerechtigde leeftijd. 27 jaar geleden nam Cy-

ril de Meermarkt over in de Oranjestraat en veranderde die in 

buurtsuper de Spar. Nadat eind 2019 de Spar was gestopt kon 

hij met al zijn personeel terecht bij de Hoogvliet, waar hij met 

veel plezier en met normale werktijden werkte. Cyril is trots op de 

supermarkt en op het appartementengebouw in de voormalige 

Spar. Hij gaat zich niet vervelen maar weer lekker veel zingen en 

leuke dingen doen samen met zijn vrouw Trudie. We wensen hen 

samen heel veel plezier en bedanken Cyril nog eens voor wat hij 

betekend heeft voor onze wijk. 

V
orig jaar verliep ons jaarlijkse wijkfeest anders dan anders. 

Geen afgezette straten in Lombok, geen marktkramen, 

geen podia in de Oranjestraat en op het Nassauplein. 

We konden binnen de omstandigheden van toen het feest niet 

op de gebruikelijke manier vieren. Dus organiseerden we een 

alternatief wijkfeest. Een route door diverse straten in Lombok 

en Heijenoord langs voortuinen, waar van alles te beleven was: 

optredens van bandjes, verkoop van brocante en curiosa, 

smakelijke hapjes en drankjes. De koperen ploert stond de hele 

dag aan een strakblauwe hemel, de temperaturen waren ronduit 

zomers en de sfeer was feestelijk tot in de avond. Kortom, ook 

het alternatieve wijkfeest was ouderwets gezellig!

Vanuit deze herinnering is het voor ons dan ook niet zozeer de 

vraag óf er op de derde zondag van september weer een wijkfeest 

zal zijn. Want ja, ook dit jaar zal dat het geval zijn! Hoe het er 

echter uit gaat zien is nog wel een vraag. Daarop kunnen we nu 

nog geen antwoord geven. (Dit geldt dus ook voor kraamhuur op 

de braderie. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen!) Maar 

denkend aan de ervaring van vorig jaar zal het vast weer een 

geslaagd feest worden. Reserveer zondag 19 september dus 

maar alvast in je agenda!

 

Hartelijke groet van de wijkfeestcommissie. 

19 Mei was de aftrap voor het plannen 

van een betere skate-baan en sport- en 

spelvoorzieningen. Met stralend weer, 

ondanks het onheilspellende weerbericht. 

Een goed teken. Er waren zo’n 23 

mensen, een mooie opkomst, mede 

door de oproep in de vorige wijkkrant. 

De groep bestond uit een mooie mix 

van skaters, (vertegenwoordigers van) 

jongere kinderen, omwonenden van de 

Veluwestraat en groenliefhebbers.

We hebben vooral geluisterd naar ieders 

inbreng. Met dit in het achterhoofd beden-

ken we een aanpak voor het vervolg. Er 

komt waarschijnlijk een werkgroep, met 

een achterban.

Deelnemers en belangstellenden houden we 

op de hoogte via de mail; wie wil aansluiten 

of ideeën wil meegeven, kan dat via 

noord-west@leefomgevingarnhem.nl 

[Els van Outvorst, Team Leefomgeving]

Wijkfeest Arnhem-West? 
      Niet de vraag ’of’, wel de vraag ‘hoe’ - Zondag 19 september 2021

Spelen en bewegen bij Rosorum



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!


