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D
e slager in de Kerkstraat kijkt ons niet meer aan sinds mijn man, die af 

en toe nog voor een onsje leverworst naar binnen wipte, heeft verteld 

dat we vegetarisch zijn gaan eten. 

Het komt door de laatste lockdown en de daaruit voortvloeiende inwoning 

van onze zoon, die zijn studentenhuis in Nijmegen moest verlaten en vanuit 

onze woonkamer op de computer begon aan zijn nieuwe baan in Engeland. 

Het leek mij niet handig om dubbele maaltijden te koken en aangezien onze 

herintredende huisgenoot ondertussen heel lekker vegetarisch had leren 

koken van zijn vriendin, zijn wij het experiment maar aangegaan. Temeer daar 

het dierenwelzijn én het klimaat er goed mee geholpen lijken te zijn.

Een eyeopener was dat je niet moet proberen om je gebruikelijke maaltijden 

te maken met nepvlees. Dat smaakt vaak nergens naar. In plaats daarvan 

maken wij gebruik van allerhande paddestoelen, tofu (nooit geweten dat er 

variatie was) en peulvruchten. De vriezer ligt vol met vleesvervangers waar we 

compleet andere gerechten mee maken dan voorheen. 

We schreven precies op hoe onze zoon bijvoorbeeld Chili Sin Carne of 

Japanse wok maakte en er zijn ook wat vega(nistische) kookboeken ons huis 

binnengeslopen. Vooral de boekhandel in Oosterbeek heeft een fantastische 

aanbod.

Dat laatste geldt ook voor het enige veganistische restaurant dat Arnhem rijk 

is, met de van zelfspot getuigende naam Konijnenvoer. Op een vrolijke manier 

gebruiken zij geen enkel dierlijk product: dus ook geen melk, kaas en eieren. 

De door de landelijke culinaire pers bejubelde kookplaats zit aan de Oude 

Kraan vlakbij de Kunstacademie en dus eigenlijk nog in onze wijk. Tijdens de 

lockdown hebben we een afhaalmaaltijd Spaanse tapas van hen gegeten, 

waarbij we de vingers echt aflikten. 

Wie het eens wil proberen moet snel zijn, want het als tijdelijk bedoelde 

restaurant stopt in november om op een andere manier (kooklessen voor 

kinderen/ maken van een kookboek) het veganistische menu onder de 

aandacht te brengen.

Onze zoon is inmiddels vertrokken naar Engeland, maar heeft hier een zaadje 

geplant. We willen niet meer terug naar ‘normaal’. 
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AED-info
AED’s zijn te vinden bij:
• De Sion-kerk, Callunastraat 6
• Heijendaal, Elisabethshof 201
• Verzorgingshuis Hoogstede, Utrechtseweg 265
• Supermarkt Hoogvliet, Utrechtseweg 282

Ligt er een stoeptegel scheef? Boom omgewaaid? 
Ga naar www.arnhem.nl en klik op ‘Melding doen’. 
Klik verrvogens op ‘Melding maken via Fixi’ en meld 
de klacht. 

arnhemwest.nl

• Doe je zelf mee in je eigen voortuin? Prachtig! Laat het ons 

even weten zodat we een beeld hebben hoe gezellig het 

gaat worden.

• Doe je niet mee, maar wil je wel je voortuin of oprit beschik-

baar stellen? Helemaal geweldig! Laat het ons weten en we 

zoeken een passende invulling.

• Heb je zin om live muziek te maken of een kraampje te run-

nen, maar woon je niet op de route? Vertel het ons! Wij zoe-

ken een geschikte voortuin-aanbieder op de route voor je.

Mail ons zo snel mogelijk op voortuinroute@mail.com (let op: 

mail.com en geen gmail.com!!!), dan brengen wij vraag en 

aanbod met elkaar in contact. We hebben nog een week om 

dit regelen, dus reageer snel.

Een paar aandachtspunten … 

• Maak je live muziek? Denk dan aan het volgende: speel 

niet te lange sets (zodat het publiek ook weer verder kan) 

en speel niet te hard. 

• Voor de kraampjes (zeker met etenswaren) geldt dat je 

zorgt voor goede hygiëne. De verkoop van alcohol is niet 

toegestaan.

We rekenen erop dat het weer net zo’n zonnige en vro-

lijke middag wordt als vorig jaar. Voor actuele informatie: 

zie www.arnhemwest.nl. 

Voortuinroute
Z

ondag 19 september aanstaande kan het wijkfeest opnieuw niet doorgaan in de normale vorm (bands en 

kraampjes in Lombok). Toch willen we ‘s middags van 14.00 tot 17.00 net als vorig jaar iets gezelligs doen: een 

voortuin/oprit-route met live muziek en eigen kraampjes met lekkers en/of hergebruik-spulletjes. We hopen 

natuurlijk dat we volgend jaar weer gewoon in Lombok het wijkfeest kunnen vieren, maar kiezen dit jaar voor een 

8-vormige route door Heijenoord: van de Gentiaanstraat, via de Bremstraat en een stukje Hertshoornstraat, naar de 

Tormentilstraat, door naar de Callunastraat en via de Heijenoordseweg weer terug naar de Gentiaanstraat.

Illustratie: P
eter v.d. G

raaf

[Bas & Alex]

voortuinroute@mail.com
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Hoe groot is de rol van de Slag om Arnhem in uw dagelijkse 

leven? 

Ruud (15-04-1954): “Ik ben er dagelijks mee bezig. Waar ik ook in 

Arnhem ben, ik weet wat er in de oorlog is gebeurd. Mijn gestoord-

heid is dat als ik in de bossen loop, ik overal schuttersputjes denk 

te zien.” Sjaak ( 24-01-1951): “Ik was er altijd al mee bezig door mijn 

familiegeschiedenis. Ik ontdekte dat familie van me is omgekomen 

bij het bombardement in de Bloemstraat (17 september ’44). Dat 

viel samen met het plaatjesboek van de Jumbo over Arnhem in 

oorlogstijd.” Thea (28-04-1931): “Heel erg groot. Ik ben er elke dag 

mee bezig.” 

Wat is uw dierbaarste bezit dat herinnert aan de oorlog? 

R. “Een veldfles. Gevonden in Oosterbeek in een schuttersput bij 

het oude kerkje. Langs het pad waar al die Britse jongens zich te-

rugtrokken over de Rijn richting Nijmegen.” S. “Dat is een foto van 

mijn vader in uniform, genomen vlak voor de Tweede Wereldoor-

log.” T. “De klok die daar staat. Die is met ons ‘mee-gevlucht’ toen 

we Arnhem in de oorlog moesten verlaten. Eerst naar Velp en toen 

lopend naar Ede.” 

Gaat u naar de herdenking? 

R. “Ja, altijd naar de Berenkuil. Daar heb ik twee veteranen ontmoet 

en hun verhalen gehoord.” S. “De Berenkuil, de brug, alles pak ik 

mee. Zeker als ze met die vlaggen de brug oplopen, krijg ik kippen-

vel.” T. “Ja, in de Berenkuil, bij de pilaar van het gerechtsgebouw.” 

Welk verhaal uit de oorlog in en rond Arnhem heeft de 

meeste indruk op u gemaakt? 

R. “Benny (Benjamin) Bliss. Hij was een 17-jarige Engelse hos-

pik, die bij de brug een gewonde Duitser wilde helpen. Hij had 

een helm op met een rood kruis en droeg een band en een tas 

met een rood kruis. Samen met een maatje had hij een stretcher 

gepakt en is naar buiten gegaan. Eenmaal op de knieën bij het 

slachtoffer is hij doodgeschoten door een Duitse scherpschutter.” 

S. “Misschien raar dat ik het zeg, maar de Duitse commandant die 

het hier voor het zeggen had. Hij stemde toe in een gevechtspau-

ze om de gewonden van beide kanten te verzorgen.” T. ‘Van een 

Engelse soldaat. Of eigenlijk van zijn vrouw. Die ontmoette ik in 

het Airborne Museum. Haar man had hier gevochten, maar sprak 

in Engeland nooit over de Slag om Arnhem, omdat ze ‘m verlo-

ren hadden. Toen ze samen hier kwamen werden ze overal goed 

ontvangen. Hij begreep er niets van. “Ik heb hier gevochten en 

heb het niet goed gedaan. En toch ze zijn aardig tegen me.” Bij 

terugkeer in Engeland is hij zijn oorlogservaringen aan zijn vrouw 

gaan vertellen. Dat vind ik zo’n mooi verhaal.” 

Bent u vooral geïnteresseerd in de verhalen van de gealli-

eerden, de Duitse militairen of de stadsbewoners? 

R. “Ik ben allereerst begonnen met het luisteren naar de Engel-

sen. Die verhalen ben ik pas gaan begrijpen toen ik de Duitse 

kant hoorde en ook wilde ik weten wat de burgers hadden mee-

gemaakt.” S. “Van de geallieerden en de stadsbewoners.” T. “Ik 

denk van de Engelsen. Ik was 13 toen ze hier kwamen en ze 

waren soms maar vier, vijf jaar ouder. En dan in een vreemd land 

gaan vechten voor een ander!” 

Op wat voor een manier deelt u de geschiedenis van de 

Slag met anderen? 

R. “Ik geef rondleidingen door de stad over de Slag om Arn-

hem.” S. “Ik heb het plaatjesboek van de Jumbo over de Slag 

vertaald voor de Engelse en Poolse veteranen. En heb er zeven-

tig opgestuurd naar Engeland. Zoveel veteranen leven nog.” T. 

Ik geef les in het Airborne Museum aan de mensen en ik bezoek 

de scholen. En als er een bus met Engelsen voor de deur staat, 

haal ik ze binnen. Come in, come in. I’ll show you!” 

Waarom wilt u die geschiedenis delen? 

R. “De oorlog is teveel geromantiseerd. Ik wil de realiteit ervan 

overbrengen. De verschrikkingen van de oorlog die hier hebben 

plaatsgevonden.” S. “Ik heb extra aandacht besteed aan de 

Polen in het plaatjesboek. Dat ontbrak nog. En dan kan ik toch 

zeggen dat de geschiedenis even anders in elkaar zat.” T. “An-

ders gaat het misschien verloren en dat mag niet. We hebben 

niet voor niets al die ellende doorstaan.” 

Welke plek in de stad die te maken heeft met de Slag doet 

u het meest? 

R. “Dat is de plek waar Onderlangs en Bovenover samenko-

men. Daar zijn door de Duitsers veel foto’s gemaakt. Zoals die 

bekende foto van de Britse soldaat die aan het hek hangt. Als 

je die foto’s achter elkaar legt zie je een film.” S. “De Berenkuil. 

Ook als er geen herdenking is.” T. “Dit, het St. Elisabeth’s Gast-

huis. Mijn vader heeft hier gewonden naartoe gebracht, op een 

bakfiets. Dat ik hier nou woon had hij moeten weten. Dan was 

het cirkeltje rond.” 

Vragen en opmerkingen naar: 

Paul Arends 

p.arends2@gmail.com

Nog elke dag
in de ban 
van de Slag

Sjaak Tesselhoff (70) 

in de Berenkuil 

Thea Bouhuijs (90) 

voor het St. Elisabeth Gasthuis

Ruud de Bie (67) 

bij Onderlangs 

en Bovenover

I
n september zie je in Lombok en Heijenoord, net als in de 

rest van de stad, volop maroon-rode Airborne vlaggen. 

Regelmatig cirkelen militaire vliegtuigen over de stad. 

Het kan niet missen, deze maand herdenken we de Slag 

om Arnhem. De slag die in 1944 het einde van de Tweede 

Wereldoorlog had moeten inluiden, maar uitdraaide op een 

nederlaag voor de geallieerden. De strijd in en rond Arn-

hem, die nog geen tien dagen duurde, ligt al 77 jaar achter 

ons, maar is een belangrijk deel van de geschiedenis van 

de stad en haar bewoners. Dat geldt zeker voor drie wijk-

bewoners: Sjaak Tesselhof en Ruud de Bie uit Heijenoord 

en Thea Bouhuijs uit Lombok. Ze delen ieder op hun eigen 

manier de oorlogsgeschiedenis met anderen. Eigenlijk zijn 

ze nog elke dag in de ban van de Slag om Arnhem. Ik vraag 

hen naar hun ervaringen.

Herdenking Arnhem-West 

Vrijdag 17 september zal er bij het monument ‘Remem-

ber September 1944’ op het Nassauplein in Lombok 

een ingetogen herdenking plaatsvinden. Vanwege de 

coronapandemie zijn daarbij geen gasten uitgeno-

digd. Wel roept het Comité Airborne Herdenking Arn-

hem-West bewoners op om een bloem te leggen. 

Info: www.airbornearnhemwest.nl
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Vanaf woensdag 8 september is er weer 

meditatieochtend en -avond waaraan ie-

dere wijkbewoner kan meedoen. Maar 

wat is meditatie nu eigenlijk? In feite is het 

de meest natuurlijke staat die iedereen in 

principe kent maar die in het dagelijks leven 

ondergesneeuwd raakt. Het is de ultieme 

ontspannen toestand die je bijvoorbeeld 

kunt ervaren tijdens vakantie, naar muziek 

luisteren e.d. Er wordt dan niet nagedacht 

over persoonlijke kwesties. Er is een naar 

binnen keren en samenvallen met jezelf, 

je wezen en de omgeving. Je voelt je dan 

vredig en tevreden zonder enig doel, het 

thuis-gevoel.Omdat we vaak verwijderd 

raken van onszelf en gericht zijn op objec-

ten buiten ons treedt er fysieke en mentale 

spanning op. Dan is het een weldaad om 

naar binnen te kunnen keren en al-

les weer te laten ontspannen. Daar-

bij kunnen meditatietechnieken 

gebruikt worden, maar de werkelij-

ke meditatie is het verblijven in de 

non-duale toestand. Gun het jezelf 

en kom erbij zitten op een woens-

dagochtend of -avond.

Meditatie ‘Samen in Stilte’ is elke woens-

dag ’s ochtends van 8.00 tot 9.00 uur en 

’s avonds van 20.00 tot 21.00 uur. 

Meditatieritme: ½ uur zitmeditatie, 5 mi-

nuten loopmeditatie, ½ uur zitmeditatie.

Na het eerste halve uur kun je rustig ver-

trekken als het genoeg is voor je. Je kunt 

ook tijdens de loopmeditatie instromen 

voor het tweede halve uur. 

Zelf meebrengen: handdoek of deken. 

Eventueel een eigen meditatiekussen of 

-bankje.

Kosten: €1,00 en een kopje thee €0,50. 

Een bijdrage op basis van donatie wordt 

zeer gewaardeerd. De opbrengst komt 

ten goede aan ’t Huukske. 

Vanwege Covid-19 is er dit jaar, in plaats 

van het normale groots opgezette wijkfeest 

in Lombok, een voortuinroute in Heijenoord, 

met kraampjes en live-muziek. Deze feeste-

lijke activiteit vindt plaats op zondagmiddag 

19 september. ’t Huukske is er uiteraard 

bij en wel op de centrale plek in de route: 

het pleintje bij de Sionkerk (hoek Calluna-

straat en Gentiaanstraat). Er is koffie, thee 

en limonade en verrukkelijk gebak. Voor de 

kinderen is er een spannende activiteit, die 

we nog niet verklappen. Om een beetje het 

vakantiegevoel vast te houden is er vrolijke 

tropische muziek van Banda Exota en kun 

je er heerlijk schaafijs eten bij de kar van 

SchaafvanGraaf.

’t Huukske biedt elke twee weken een 

leuke kinder-activiteit aan. Op woensdag-

middag 22 september 14.00 uur kun je 

mee op een spannende tocht door de wijk 

met wijkagent Jan Visser. Hij zal vertellen 

wat het werk van een wijkagent allemaal 

inhoudt en daar zullen veel onderwerpen 

bij aan bod komen, bijvoorbeeld hoe die-

ven te werk gaan en wat je zelf kunt doen 

om dieven geen kans te geven. De activi-

teit is gratis, maar je moet je er wel voor 

opgeven via huukske.kids@gmail.com. 

We starten om 14.00 uur.  

Op woensdag 6 oktober is de maandelijk-

se knutselclub. Laat je van je beste knut-

selkant zien!

Meditatie

Kinderactiviteiten

’t Huukske bij de voortuinroute op 19 september

Kantelpunt

In de even integere als indringende voorstelling Kantelpunt vertelt 

en bezingt Rens de Vette zijn levensverhaal in precies 52 minu-

ten, de maximale lengte van zijn spanningsboog. Veel mensen 

kennen Rens als deelnemer aan alle edities van de theaterroute 

van KUNSTMETMEKAAR, of gewoon van op straat als de lange, 

altijd bedaarde wijkgenoot met steeds een ander petje op. Het 

leven van Rens echter werd getekend door veel onvermogen en 

geworstel. Een moeder die hem niet begreep en geen liefde kon 

geven, de lagere schoolperiode met pestende klasgenootjes en 

gespijbel, een puberteit waarin verslaving de hoofdrol opeiste, 

twaalf ambachten en dertien ongelukken, de verantwoordelijk-

heid voor een gezin. Het leidde tot frustratie, paniek en soms 

zelfs agressie. Dokters en andere hulpverleners kregen de vinger 

er niet achter. Toen Rens een collega naar de keel greep volgde 

nieuw onderzoek, dat eindelijk de juiste diagnose opleverde. Hij 

heeft een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’, zeg maar autisme. 

Dit inzicht bleek een kantelpunt en sinds dat moment kon hij ge-

richt zijn leven in goede banen leiden. Rens verbergt zijn autisme 

niet en wil de mensen er graag over informeren. Helemaal van Arnhem-West

De voorstelling Kantelpunt is, mits de corona-ontwikkelingen 

dat toelaten, drie keer te zien op zondag 17 oktober  in Theater 

de Leeuw in Arnhem (Leeuwensteinplein). De optredens zijn om 

14.00 uur, 16.00 uur en 19.30 uur. De voorstelling kost €6,00. 

Kaartjes zijn te bestellen via www.theaterdeleeuw.nl.

Het is jammer dat we vanwege Covid-19 niet kunnen optreden 

in een theatertje van ‘onze eigen’ route in de wijk, maar verder is 

de voorstelling weer helemaal van Arnhem-West. Naast de man 

om wie alles draait komen ook de regisseur en de muzikanten uit 

de wijk. De vijf mannen van de band 5 Hoog Achter begeleiden 

Rens vakkundig op vocaal en instrumentaal gebied. De regie is in 

handen van Nelleke Verweij. 

Nelleke zegt: ‘Iedere repetitie raakt Rens mij opnieuw met zijn 

kwetsbare verhaal. Het is bijzonder om Kantelpunt te mogen re-

gisseren.’ En Frank namens de band: ‘Rens wil met zijn verhaal 

anderen perspectief bieden. Het is mooi dat wij daar als muzi-

kant aan kunnen bijdragen.’ Het verhaal  wordt ondersteund met 

mooie, meerstemmige liedjes met heel verschillende emoties. 

Voor actuele informatie: zie www.kunstmetmekaar.nl

LangsRijn&Rails

KANTELPUNT 
Een voorstelling over 
diagnose autisme op latere leeftijd
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K
UNSTMETMEKAAR betekent bovenal de jaarlijkse theaterroute met voorstellingen op verschillende 

locaties in de wijk. Helaas gooide Covid-19 voor het jubileumjaar 2021 roet in het eten. Gelukkig 

kon er wel worden gewerkt aan een aantal kleinere corona-proof projecten, zoals het beschilderen 

van de fietstunnel bij Het Dorp en de voorstelling Kantelpunt. 
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Zet vast maar in je agenda:

VERRASSEN: ARNHEM SHUFFLE 

in de binnenstad, op zaterdag 9 april 2022.     

De Arnhem Shuffle is een route door de stad langs zes korte, mooie 

voorstellingen: in de Eusebiuskerk, Rozet, het Stadhuis, het Cen-

traal Station, de Koepelkerk en de Historische kelders. Zo’n 135 

muzikanten zullen een zeer gevarieerd repertoire spelen.

VERBINDEN: WESTIVAL 

op Arnhems Buiten, op zaterdag 2 juli 2022.   

Het ‘Westival’  is een feest voor de wijk en al onze partners. We 

bouwen een groot overdekt buitenpodium op het voormalige Ke-

ma-terrein in Arnhem-West. Bekende Arnhemmers en wijkbewo-

ners kiezen hun favoriete nummer, dat zal worden uitgevoerd door 

het WAMV-orkest en gastmuzikanten. Als afsluiting wordt er lekker 

gedanst op de klanken van een swingende band. 

MEEDOEN: SLAG IN 4 RONDES 

op Arnhems Buiten, op zondagmiddag 3 juli 2022. 

De professionele slagwerkgroep ‘Percossa’ geeft workshops in 

verschillende stijlen slagwerk, van Afrikaans tot Japans en van Bra-

ziliaans tot slagwerk op alledaagse voorwerpen en afvalmaterialen. 

We sluiten de middag af met een optreden van ‘Percossa’ en een 

groots slagwerkspektakel met álle deelnemers! De eindpresentatie 

is gratis toegankelijk.

Zin om nu al muziek te maken?

Kom slagwerk spelen bij de West Arnhemse Muziekvereniging! We 

spelen swingende ritmes van over de hele wereld. Dat doen we op 

allerlei soorten trommels: van de grote Japanse taiko’s tot de Afri-

kaanse djembé’s. Er zijn groepen voor kinderen en voor volwasse-

nen. De kinderen repeteren op vrijdagmiddag, de volwassenen op 

woensdagavond of vrijdagmiddag. De kosten zijn slechts € 216,00 

voor een heel seizoen, van september tot juli. Dit bedrag kun je in 

twee keer betalen, maar maandelijks kan ook.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.wamv.nl 

voor meer informatie. Meld je snel aan voor een gratis proefles 

via opleiding@wamv.nl 

De West Arnhemse 
Muziekvereniging
bestaat 100 jaar!

H
et schooljaar is weer begonnen. Dat geldt ook voor de West Arnhemse Muziekvereniging. Het 

wordt bijzonder want de WAMV bestaat honderd jaar. Dat wordt uiteraard gevierd met een groots 

feest met drie grote evenementen, onder de noemer VERRASSEN - VERBINDEN - MEEDOEN. 

Voor een groenplan in Arnhem-West

De gemeente wil helpen de biodiversiteit in stand te houden via 

een groenplan, door bijvoorbeeld planten en struiken aan te plan-

ten die bepaalde insecten helpen aan voedsel of beschutting. 

Maar dan is het wel handig om te weten wat er leeft, en waar. 

Een groenplan maken is iets van bewoners en gemeente samen.

Je kunt helpen om de informatie te verzamelen, bijvoorbeeld 

door eens goed in je eigen tuin rond te kijken. Om mij op weg te 

helpen (ik weet best iets van vogels, maar weinig van insecten) 

vroeg ik Astrid Boerboom van Arnhem Zoemt. Zij weet alles van 

alle soorten bijen die hier rondvliegen, en dat blijken er heel wat! 

Prachtige kleine bijtjes en wespjes die op ‘mijn’ bloemen foerage-

ren, zoals dit mooie goudwespje! Het helpt enorm als er iemand 

meekijkt die weet wat ze ziet, zoals Johan Cruyff ooit al zei: ‘je 

gaat het pas zien als je het doorhebt.’ Ik zag opeens veel meer 

verschillende bijen, zweefvliegen en wespen, die vaak van heel 

specifieke bloemen leven en dat maakte me er erg enthousiast. 

En dat waren alleen nog maar de insecten! Vaak waren het plant-

jes die waren komen ‘aanwaaien’, die de insecten aantrokken, de 

gekweekte soorten deden dat veel minder. 

Waar zijn we naar op zoek?

Alle informatie over wat we in onze buurt zien kruipen, vliegen 

(denk aan vogels, vleermuizen, insecten, etc.) en groeien (met 

name inheemse planten). Vanuit de Groenvisie van de gemeente 

is er speciale aandacht voor het versterken van het leefgebied 

van de gierzwaluw, huiszwaluw, huismus, zwarte roodstaart, ge-

wone dwergvleermuis, oranjetipje, dagpauwoog en bijen, inclu-

sief inheemse vegetatie. Astrid kan natuurlijk niet iedereen hel-

pen, maar met de apps Obsidentify of ObsMapp kun je ook heel 

goed alle planten en dieren identificeren. Het is echt leuk! 

Hoe doe je een waarneming? 

• Stap 1: Maak een account aan op waarneming.nl

• Stap 2: download de app Obsidentify of ObsMapp, 

IVN heeft een instructiefilmpje gemaakt: 

www.ivn.nl/van-bezoeker-tot-onderzoeker/obsidentify 

 

De apps helpen je bij het identificeren van wat je ziet, en als je dit 

plaatst op waarneming.nl krijgen we een beeld van wat er groeit 

en leeft. Je kunt ook met je camera foto’s maken en later uploa-

den via waarneming.nl. Elke plant of dier hoef je deze maar een 

keer in te voeren, het gaat erom dat we weten waar wat groeit en 

leeft. Ben je benieuwd welke waarnemingen al gedaan zijn, check 

dan ook de site waarneming.nl. 

Heb je ideeën voor concrete projecten in de wijk gericht op biodi-

versiteit: neem contact op met biodiversiteit@groenwestarnhem.nl 

en www.arnhemzoemt.nl/contact. 

Op safari 
in eigen tuin
W

ist je dat in onze tuinen, bermen en plantsoenen 

van alles kruipt, loopt, vliegt en zwemt? Veel klein 

grut, zoals de resedamaskerbij, klokjesbij, an-

doornbij, goudwesp, stadsreus, aardhommel, akkerhommel 

en wat grotere zoals de atalantavlinder. Er zijn ook egels, 

kikkers, salamanders, azuurwaterjuffers, Sint-Jansvlinders 

en penseelkevers. En allemaal hebben ze specifieke planten 

en dieren nodig. Eigenlijk best bijzonder, die biodiversiteit. 

[HM]
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D
e inkt van de vorige wijkkrant was nog niet opgedroogd toen we hoorden dat het artikel over 

Bob Roelofs als nieuwe wijkwethouder alweer achterhaald was. Een foutje van de gemeente. 

Niet Bob Roelofs maar Roeland van der Zee blijkt de nieuwe wijkwethouder van Lombok/

Heijenoord/Klingelbeek te zijn. Roeland, geboren in 1964, is sinds 2018 wethouder namens de VVD. 

Uiteraard wil hij net zo gemakkelijk bereikbaar zijn voor de bewoners van Arnhem-West als Bob, dus 

hierbij zijn e-mailadres: roeland.van.der.zee@arnhem.nl

Rectificatie wijkwethouder

O
p 26 september 2021 gaan we met de hele wijk op stap 

om elkaar te inspireren in het verduurzamen van onze 

wijk. Ga je ook mee? We starten in ’t Huukske in Lom-

bok met een aantal workshops over biodiversiteit, isolatie van je 

woning en hoe je als bewoner je weg vindt in de samenwerking 

met grote en kleine partijen die bezig zijn met verduurzamen. Op 

de fiets vertrekken we daarna voor een ronde door de wijk Hoog-

stede/Klingelbeek en Rosandepolder waarbij verschillende duur-

zame huizen, biodiversiteitsinitiatieven en andere interessante 

projecten worden aangedaan. Als klap op de vuurpijl gaan we 

met de drie wijken tegen elkaar strijden in een echte Drakenboot-

race met aansluitende borrel in de Rosandepolder. Deze dag wil 

je niet missen! Zet de datum vast in je agenda, het programma 

loopt van 14.00 tot 17.00 uur.

Dolle Duurzame Draken Dag Arnhem West

Foto: Maaike Bos

8
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Z
in in zingen? En vooral samen 

zingen? Het mag weer! We-

reldmuziekkoor Cantalot heeft 

plaats voor nieuwe zangers en zange-

ressen!

Cantalot is een gemengd Arnhems wijk-

koor met ongeveer 20 leden. Onder leiding 

van Lotte Janssen repeteren we elke dins-

dagavond van 20:00 tot 21:45 uur in de 

Pieter Brueghelschool aan de Bauerstraat. 

We zingen drie- en vierstemmige muziek 

van zeer gevarieerd repertoire. Zo zingen 

we volksmuziek uit allerlei culturen, maar 

ook klassiek, pop- en jazzmuziek staan op 

ons repertoire. We treden gemiddeld drie 

keer per jaar op, met als traditie een kerst-

concert om het jaar af te sluiten. Ook doen 

we elk jaar mee aan het bijzondere project 

KunstMetMekaar, dat steeds in februari 

plaatsvindt: www.kunstmetmekaar.nl

Bij ons koor staat plezier in samen zingen 

voorop, zangervaring is niet nodig.

Wil je graag kennis maken met ons koor? 

Je bent van harte welkom op onze Open 

Avond/workshop op dinsdag 5 oktober in 

de Pieter Brueghelschool. De deur is open 

vanaf kwart voor acht, we beginnen om 

acht uur. De toegang is gratis, maar meld 

je wel van te voren even aan via onder-

staand e-mailadres. Als je die avond niet 

kunt, maar toch graag kennis wilt maken 

met ons koor (of al eerder wilt komen) kan 

dat natuurlijk altijd! Op dinsdag 7 septem-

ber beginnen we weer met onze wekelijk-

se repetities.

Voor aanmelding en/of meer informatie:

Lotte Janssen  lotjanssen@gmail.com

Of via onze website: 

koorcantalot.com/contact

Cantalot

Achtergrond

Er wordt gepraat over energietransitie, warmtetransitie en kli-

maat-adaptieve maatregelen. Arnhem West is door de gemeente 

uitgeroepen tot een kansrijke wijk. Een kans die verplichtingen met 

zich meebrengt: het is de bedoeling dat WIJ een integraal transi-

tieplan ontwikkelen voor Arnhem West, dat klaar zou moeten zijn 

in het najaar 2021. 

Wie is ‘Wij’?

Zo’n 30% van de wijkbewoners zijn sociale huurders. Wat houdt een 

integraal transitieplan in en wat betekent dit voor deze groep? En 

vooral, hoe kunnen wij participeren en meebeslissen in dit proces? 

Als huurders het proces positief willen beïnvloeden is het belangrijk 

dat ze weten wat er speelt, dat ze hun mening kunnen uiten en 

kunnen meebeslissen. Daarom is er behoefte aan een klankbord-

groep voor de sociale huurders, die specifieke problemen voor de 

huurders met Volkshuisvesting kan bespreken, die kan praten met 

diverse betrokkenen en die de rol en betrokkenheid van de huur-

ders in de ontwikkelingen voor een duurzamere leefomgeving kan 

vergroten.

‘Ik wil wat doen maar kan het niet alleen’

Op 22 juni vond de eerste bijeenkomst plaats, georganiseerd door 

Simon De Vries, de huidige huurdersvertegenwoordiger en Shiri 

Bouchan, een lid van GroenWest Arnhem. Charlotte Post vanuit 

de Leefbaarheidsalliantie was aanwezig ter ondersteuning van het 

proces, Xander Pieterse, voorzitter van GroenWest was erbij en de 

huurdersorganisatie HOVAR.

‘Wij waren elf huurders die graag willen meedoen aan de verduur-

zaming van onze woningen en de wijk. Wij hebben met elkaar ken-

nis gemaakt en gepolst wat onze verwachtingen zijn, wat we willen 

en kunnen doen en hoe. Aan de hand van een posterpresentatie 

hebben wij concrete stappen beschreven die wij op de volgende 

bijeenkomst in september willen bespreken’. 

Er was veel energie te voelen en de sfeer was heel positief. Nu we-

ten wij van elkaar! Wij weten dat wij niet die enigen zijn die (verder) 

willen verduurzamen en meebeslissen. Wij geloven dat wij samen, 

stap voor stap, in dit proces ook kunnen participeren.

Wil je hier ook aan meedoen, laat het vooral weten via het volgende 

emailadres: shiri@groenwestarnhem.nl. Jij beslist hoe je participeert!

Om mee te kunnen doen,
    moet je weten wat er speelt!

LangsRijn&Rails

Dementie, Hoeve
    en Mantelzorg

Natuurbelevingsgroep Senioren

Sinds 2014 zijn er op de Hoeve ‘natuurbelevingsgroepen’ voor 

thuiswonende senioren met dementie. Ik praat erover met team-

leider Lieke Camerik. ‘Deze vorm van dagbesteding is belang-

rijk: het kan de deelnemer activeren en de partner ontlasten. Een 

groep bestaat uit acht deelnemers per dag, onder begeleiding 

van een beroepskracht plus vrijwilliger en/of stagiair. Het zijn ge-

zellige groepen waarbij ieder dingen kan doen die bij hem of haar 

passen en waar nieuwe interesses worden opgedaan. Inspira-

tiebron is de natuur. We wandelen elke dag, werken in de bloe-

men- en kruidentuin. Vanuit mijn vak als kunstzinnig therapeut 

bied ik graag activiteiten aan die inspelen op de seizoenen en 

jaarfeesten, met materialen uit de natuur. Verder maken we geza-

menlijk de lunch klaar, met groenten uit eigen tuin maken we een 

maaltijdsoep. Een verzoek voor dagbesteding in een begeleide 

groep wordt in de start toegekend door de gemeente vanuit de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij bieden mini-

maal twee en maximaal zes dagdelen aan voor een goede balans 

van uit en thuis.’ 

Lieke geeft aan dat vrijwilligers altijd welkom zijn. Het zou ge-

weldig zijn als iemand vrijwilliger fermenteren zou willen worden. 

Fermentatie is een proces waarbij bacteriën, schimmels en gisten 

gebruikt worden om een voedingsmiddel te maken. Ook mensen 

die bijvoorbeeld kunnen klussen of chaufferen zijn zeer welkom. 

Welke wijkbewoners doen er zoal vrijwilligerswerk op de Hoeve? 

Astrid uit de Nassaustraat helpt mee met de lunch koken met 

biologische producten van het land. Deelnemers helpen daarbij 

met snijden. Rens uit de Pompstraat zet koffie, vertelt verhalen, 

scrabbelt met de deelnemers en houdt de taxi’s in de gaten. Ze-

ger uit de Callunastraat begeleidt bij het wandelen en tuinieren. 

Tussen twee keer twee dagen kantoorwerk ervaart hij het werk bij 

de Hoeve als een wekelijks feestje op een geweldige plek. 

Ook zin om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met de 

Hoeve. Op de site www.hoevekleinmariendaal.nl zijn contactge-

gevens en andere informatie te vinden. 

Mantelzorg 

Als je zorgt je voor iemand met dementie is elke dag weer een 

uitdaging. Je naaste verandert. Het contact met elkaar is minder 

vanzelfsprekend. Je wilt zo goed mogelijk verder, maar hoe doe 

je dat? MVT Arnhem (Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp) biedt daar-

voor de training Nieuwe Herinneringen aan. 

Op 30 september is er een kennis-avond en 5 oktober óf 7 ok-

tober (één van de twee data kiezen) een praktijk-avond. Je krijg 

naast informatie over dementie ook praktische handvatten en tips 

die je inzicht geven en helpen in het omgaan met iemand met 

dementie. De avonden zijn van 19.00 tot 21.30 uur bij MVT Arn-

hem, Slochterenweg 40 in Arnhem. Deelname is gratis. Aanmel-

den kan via m.kloet@mvtarnhem.nl of 026-370 35 40. Voor meer 

informatie zie www.mvtarnhem.nl

[AH]

D
ementie is volksziekte nummer één. Ongeveer een 

op de vijf Nederlanders krijgt deze ziekte, het aantal 

mensen met dementie groeit in rap tempo, omdat 

we allemaal steeds ouder worden. De ziekte van Alzheimer 

is de meest voorkomende vorm van dementie. Ook in Arn-

hem-West hebben we ermee te maken, hetzij omdat wijk-

bewoners zelf deze ziekte hebben, ze mantelzorger zijn, 

of zich op een andere manier inzetten voor mensen met 

dementie. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Hoeve Klein Ma-

riëndael. 
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terbork binnenkwamen, 

was het kamp overvol. 

Ook arriveerden hun fami-

lies die - onder het mom 

van gezinshereniging - op 

3 oktober 1942 vanuit hun 

woonplaats op de trein 

naar Westerbork waren 

gezet. Persoonsbewijzen, 

geld en sieraden werden 

afgenomen. Dinsdags en 

vrijdags vertrokken de ge-

vreesde transporten naar 

Polen. Alijda wist intussen 

dat Simon in Westerbork 

was. Zij reisde vanuit Arn-

hem naar Hooghalen. Geregeld gingen chauffeurs het kamp in 

en uit met materialen voor de barakkenbouw. Een van hen, Geurt 

Kreuze, legde op haar verzoek contact met Simon via een foto 

van haar, het bewijs voor Simon dat Geurt te vertrouwen was. 

Simon wilde ontsnappen als zijn broers ook zouden gaan. Alijda 

ging zelf op de vrachtwagen het kamp in “als nieuwe secretares-

se, maar nog zonder papieren” en besprak bij het Ketelhuis met 

de broers het ontsnappingsplan. Simon zou als bijrijder van Geurt 

het kamp uitrijden als stukadoor, met een pet en een overall die 

onder de kalk zat. Een paar dagen later slaagde het plan, hoewel 

bij de poort twee SS’ers wilden meeliften. De twee gooiden hun 

fietsen op de vrachtwagen en reden nietsvermoedend mee naar 

station Beilen. Alijda en Simon namen de trein naar Arnhem en 

doken onder in Duiven.

 

Nog meer ontsnappingen

Alijda ging terug naar Westerbork, bang dat er spoedig nieu-

we transporten zouden vertrekken. Maurits en Bennie lukte het 

zich daaraan te onttrekken en ontsnapten op dezelfde wijze als 

Simon. In Duiven troffen de broers elkaar weer. Met hulp van 

Geurt wist Alijda acht mensen te laten ontsnappen, onder wie 

twee echtparen en de Arnhemmer Nico Menko, vriend uit de tijd 

van Simons verblijf in het weeshuis in Utrecht.

Uiteindelijk praatte iemand in het kamp zijn mond voorbij, Geurt 

werd in november 1942 gearresteerd en opgesloten in het Huis 

van Bewaring in Assen, Hij wordt geïnterneerd in de kampen 

Amersfoort (december 1942), Vught (januari 1943), Sachsen-

hausen (september 1944) en Bergen-Belsen. Daar stierf hij in 

de lente van 1945, 34 jaar oud. 

Maurits doodgeschoten

Simon en Alijda, ondergedoken in de buurt van de Koepelge-

vangenis, deden verzetswerk. Eind 1943 doken de drie broers 

onder bij landbouwers in Schoonheten, een buurtschap bij 

Raalte. Niemand wist daar dat zij Joods waren, zelfs niet dat zij 

broers waren. Zij werkten voor de kost - net zoals andere on-

derduikers - ieder bij een andere boer. Simon heette daar Gerrit 

Salemink, Bennie Chris Geensen en van Maurits wist niemand 

beter of hij heette Hendrik Bakker, zoals op zijn vervalste per-

soonsbewijs stond. Bij een razzia in oktober 1944 wisten Simon 

en Bennie zich schuil te houden, maar Maurits niet. Door het 

raam zag Simon hoe zijn broer door landwachters werd dood-

geschoten. Hij kon niets uitrichten zonder zich zelf te verraden. 

Simon Bachrach 1939 in de etikettenfabriek Mogendorff 

Utrechtseweg. © uit: De Stille slag, Margo Klijn

Geurt Kreuze op zijn trouwdag

in 1935. © Yad Vashem

v.l.n.r. Bennie, Alijda en Maurits schillen aardappels op hun 

onderduikadres na de ontsnapping uit Westerbork. 

© uit: Richard Woolderink, Raalte in oorlogstijd ’40-’45

A
lijda Jacobs (1917-2005) was rond de twintig toen 

de oorlog uitbrak, en verliefd op Simon Bachrach, 

een joodse jongen uit de Atjehstraat in Arnhem. Ze 

woonde bij haar ouders op de Alexanderstraat en werkte als 

dienstmeisje bij de familie Mogendorff in de Frombergdwars-

straat. Als niet-joodse kon ze daar op den duur niet langer 

in dienst blijven. Met gevaar voor eigen leven ging ze zich 

inzetten voor Joodse onderduikers, onder wie haar verloof-

de Simon en diens familie. Onderduiken is altijd beter dan je 

overgeven, was haar vaste overtuiging. Ze raakte betrokken 

bij het verzet en kreeg te maken met onderduikadressen, ver-

valste persoonsbewijzen, voedselbonnen en koerierswerk.

 

“Mijn moeder Alijda leerde ons dat je altijd kunt kiezen, en dat je 

ook achter je keuzes moet staan en niet als een schaap achter 

andere schapen moet aanlopen”, vertelt zoon John Bachrach uit 

Westervoort 75 jaar later. “Ze was een krachtige vrouw, sociaal 

bewogen, zorgde voor gezinnen die het minder hadden en had 

een goede kijk op mensen. Het motto ‘wie één mens redt, redt 

de wereld’ was haar op het lijf geschreven”.

De Bachrachs

Simon Bachrach (1916-2011) was machinebankwerker en werkte 

sinds 1936 bij de etikettenfabriek van de firma Mogendorff aan de 

Utrechtseweg. Hij had het vak geleerd in het weeshuis in Utrecht 

waar hij op zijn dertiende - na de vroege dood van zijn vader in 

1929 - met zijn broer Maurits van elf terecht kwam. Simon was 

de enige die met de pas aangeschafte machines van de firma kon 

werken en werd door de Verwalter verordonneerd reparaties te 

verrichten. Hij werkte zijn opvolger in en kreeg alsnog ontslag.

Door de anti-Joodse maatregelen van de bezetter werd de situa-

tie van de joodse Arnhemmers steeds penibeler. Moeder Christi-

na Bachrach-Eijsman (1884-1943) en dochter Annie (1924-1943) 

doken met behulp van Alijda onder in Oosterbeek. Zij werden 

echter verraden en in april 1943 in Sobibor vermoord.

Werkkampen

Haar zonen Simon, Maurits (1917-1944) en Bennie (1921-1989) kre-

gen zoals alle Joodse mannen in september 1942 een oproep om 

naar de werkkampen te gaan. Die waren in de jaren dertig bedoeld 

voor werklozen (‘werkverruiming’). Je kreeg er tenminste nog loon 

en je kon als Joodse Nederlander voorkomen dat je op transport 

werd gezet. De mannen meldden zich bij het station Arnhem, waar 

ambtenaren hen naar het werkkamp begeleidden. Simon en Bennie 

kwamen terecht in werkkamp de Witte Paal in Friesland, Maurits in 

werkkamp Linde in Drenthe. De werkkampen waren echter een val. 

Al enkele weken later, op 3 oktober 1942, werden de Joodse bewo-

ners doorgestuurd naar het doorgangskamp Westerbork.

Ontsnapping uit Westerbork

in het kamp zagen Simon en Bennie die dag hun broer Maurits 

terug. Omdat duizenden mannen vanuit de werkkampen Wes-

Alijda Jacobs 
       bevrijdde 
acht gevangenen 
   uit Westerbork

Alijda Jacobs op 21 jarige leeftijd. © John Bachrach

kamp Westerbork najaar 1942. © 75 jaar vrijheid
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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

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 

Maurits werd bij de boerderij begraven en later als Hendrik Bak-

ker in Raalte herbegraven. Zo stond hij ook In de officiële regis-

ters en het kostte veel moeite om dit later te laten wijzigen in zijn 

echte naam: Mozes Bachrach. Na tragische dood van Maurits 

bleven Bennie en Simon tot na de bevrijding in Schoonheten.

Na de oorlog

Simon en Alijda trouwden op 3 augustus 1945 in Arnhem en 

gingen wonen op de Johan de Wittlaan. Ze kregen twee zonen: 

Danny (1946-1981) en John (1948), en dochter Tineke (1953). 

Het was de periode van de wederopbouw, aanpakken en voor-

uitkijken was het devies. Maar het gemis van de vermoorde fa-

milieleden was groot en de oorlog nooit ver weg. “Mijn moeder 

wist veel namen van foute Arnhemmers, onder wie belangrijke 

zakenmensen. Soms wilde zij ons liever niet bij bepaalde fami-

lies over de vloer zien komen”, herinnert John zich. De oorlogs-

verhalen en de namen Westerbork en Hooghalen zitten hem 

in het geheugen geklonken. “Mijn ouders zijn betrekkelijk oud 

geworden, mijn moeder overleed op 88-jarige leeftijd, de laatste 

jaren was zij ziek en zat in een rolstoel. Mijn vader werd 95 jaar, 

al liet ook zijn gezondheid de laatste jaren te wensen over.”

 

Onderscheiding

Alijda Jacobs kreeg voor haar verzetsdaden het Nederlands 

Verzetsherdenkingskruis en in 1982 de Israëlische Yad Vashem 

onderscheiding. De lezers van het blad Margriet onderscheid-

den haar met de zilveren Margriet. In 2005 kreeg Geurt Kreuze 

postuum de Yad Vashem.

Straatnaam

In de Arnhemse gemeenteraad is discussie over straatnamen. 

Moeten straten naar bekende Arnhemmers genoemd worden, 

naar wereldwijde strijders tegen onrecht of naar Arnhemse ver-

zetshelden uit de Tweede Wereldoorlog?

“De generatie van verzetshelden sterft uit. Het zou mooi zijn 

als er in Arnhem een plein of straat naar mijn moeder Alijda 

vernoemd zou worden. Gezien haar gedurfd en onvermoeibaar 

verzetswerk in de oorlog verdient ze dat ten volle. Het zou een 

Arnhems eerbetoon zijn aan haar en haar generatie”, aldus 

John Bachrach.

A
lijda Jacobs – Arnhemse verzetsvrouw, zie 

haar verhaal in deze krant – woonde voor en 

tijdens de oorlog met haar ouders aan de Al-

exanderstraat op nummer 18 schuin tegenover de 

muur van de Koepelgevangenis. Het oorspronkelijke 

huis is afgebroken, en er is ‘n twee-onder-een-kap 

woning voor in de plaats gekomen. 

Wie heeft herinneringen aan de familie Jacobs? Wie zou 

mee willen denken bij de plannen om Alijda Jacobs een 

herinneringsplek in de wijk te geven? 

Mail ons: redactie@joodsmonumentarnhem.nl

[Peter Jetten]

O
p woensdag 15 september worden om circa 

12.00 uur twee gedenksteentjes geplaatst in 

de stoep van de Noordelijke Parallelweg ter 

hoogte van nummer 69. Deze ‘stolpersteine’ 

worden gelegd ter nagedachtenis aan de bewoners, 

Natan David Grün en zijn vrouw Sophia Grün-Prins. Bei-

den werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord 

in Auschwitz. 

Mocht u bij het leggen van de stenen aanwezig willen zijn, dan 

bent u meer dan welkom.  

Oproep

Alexanderstraat 18, tweede huis  links met blauw onderkozijn



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!


