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O
ngeveer een keer in de twee weken fietsen mijn echtgenoot en ik 

naar Driel om bij ‘Vos’ fruit en groenten te halen. In een tot winkel 

verbouwde schuur vullen wij gretig gele plastic tassen van de Drie 

Dwaze Dagen van de Bijenkorf waarover de tuindersfamilie in groten getale 

beschikt. Het heeft iets te maken met een dochter die bij haar ontslag 

wegens de sluiting van het filiaal in Arnhem de hele handel als pleister op de 

wonde meekreeg. Deze tassen zijn zo stevig en groot dat wij ze tot in den 

treure hergebruiken. Zelfs het tuinstoelkussen, dat als bumper fungeert voor 

het vervoer van de hoorn van mijn man achterop de fiets naar het lokaal van 

de muziekvereniging, past erin. 

Naast onze voorliefde voor de Wellant-appels, de verschillende soorten 

pruimen, stoofperen en zuurkool uit het vat is het vooral de fietstocht die de 

onderneming steeds weer de moeite waard maakt. Via Mariëndaal volgen 

wij aan de overkant van de Utrechtseweg het karrespoor langs de pony’s 

waarna we afdalen naar de Benedendorpsweg waar we op het Kerkepaadje 

bij Oosterbeek in een idyllische schoolplaat belanden. Wel even lopen daar, 

want het is een voetpad zoals ons eens bits werd medegedeeld door een 

aanwonende oudere dame. 

Op het schapenlandje met de knoestige wilgen en een in de sloot op één 

been staande reiger, treffen wij dit najaar een groepje gravende mannen. Zij 

blijken op zoek te zijn naar overblijfselen van militairen die hier 77 jaar geleden 

tijdens de slag om Arnhem zijn gesneuveld. Eén van hen vertelt dat er door 

verbeterde DNA-technieken zo al een aantal anoniem begraven slachtoffers 

weer een naam hebben gekregen. 

Dat de mannen meer vinden dan onschuldige resten blijkt ons deze week 

als we al zappend opeens onze ‘schoolplaat’ voorbij zien komen in een tv-

uitzending over de explosievenopruimingsdienst. Diverse granaten worden er 

opgehaald en naar een strandje bij de Rijn gebracht. Twee vissende jongetjes 

van een jaar of tien moeten hun hengel even uit het water halen maar mogen 

als compensatie op de rode knop drukken want ‘we moeten ook aan onze 

opvolging werken’, aldus de dienstdoende militair commandant.  

   

Schoolplaat
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 12 januari 2021. 
Bezorging rond 12 februari 2022.

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

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 verrvolgens op ‘Melding maken via Fixi’ en meld 
de klacht. 

arnhemwest.nl

[AH]

Wijkbewoner Miranda Suvaal is een van de slachtoffers van de 

toeslagenaffaire. Ze raadt betrokkenen aan om naar zo’n inloop-

avond te gaan voor informatie en om beter te kunnen opkomen 

voor je recht. Dat dit laatste niet meevalt weet ze namelijk als 

de beste. Er zijn veel schrijnender gevallen dan zijzelf, maar voor 

haar blijft het een heel zware periode in haar leven, waarbij alles in 

het teken stond van deze affaire.

   

Miranda kwam door de Kindertoeslag flink in de schulden. Bizar 

is dat zij geen fouten heeft gemaakt, maar een bemiddelings-

bureau dat notabene wordt erkend door de belastingdienst. In 

die tijd zorgde oma voor de opvang van haar zoon Jessy, als 

ze moest werken. Vanwege de korte familielijn moest een op-

vangbureau al het papierwerk doen. Miranda werd aangemerkt 

als fraudeur en moest het hele bedrag dat ze aan toeslag had 

gekregen terugbetalen. Het ging twee jaar lang om een flink 

maandelijks bedrag.

 

Ze heeft alles lang geheim gehouden voor haar omgeving en had 

eigenlijk ook niet de moed om de strijd aan te gaan. Op aan-

dringen van haar moeder heeft ze dat alsnog gedaan. Het werd 

een moeizame en lange weg, waarbij zij steeds haar onschuld 

moest bewijzen! Daarbij haalde ze regelmatig de media. De NOS 

maakte televisieopnames toen Miranda geholpen werd bij de 

Gemeente en later zat ze aan tafel bij premier Rutte en minister 

van financiën Hoekstra. Ook een gesprek met staatsecretaris Van 

Huffelen volgde. Helaas bleken deze gesprekken vooral bedoeld 

voor de bühne zodat de politici konden laten zien dat ze aan-

dacht hadden voor de slachtoffers. Miranda kwam echter geen 

stap verder op het gebied van de terugbetaling. Lange tijd hoorde 

ze helemaal niets. Uiteindelijk hielp de zaakbehandelaar van de 

belasting haar. Na veel ellende heeft ze nu haar geld terug. 

Op dit moment is ze alweer druk bezig met het claimen van de 

werkelijke schade. Zo had ze in de maanden dat ze moest terug-

betalen geen toeslag meer gekregen, waar ze wel recht op had. 

Beloofd was dat elke vervolgschade vergoed zou worden, maar 

dat blijkt niet het geval. Het levert opnieuw enorm veel papierwerk 

op, waarbij gevraagd wordt om bewijs na bewijs, betreffende za-

ken van jaren geleden. Na bovenstaand verhaal is haar advies 

begrijpelijk: ga naar de inloopavond en zoek steun die je echt 

nodig zult hebben. 

De inloopavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur bij Rozet, Korte-

straat 16, lokaal 3.09. De eerstvolgende is woensdagavond 8 

december.

Inloopavond 
Toeslagenaffaire

D
e gemeente Arnhem organiseert elke tweede 

woensdag van de maand een inloopavond 

voor stadsbewoners die vragen hebben 

in verband met de beruchte toeslagenaffaire. 

Tijdens zo’n inloopavond kunnen gedupeerden 

onderling ervaringen delen en vragen stellen aan 

deskundigen.
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Het Masterplan is inmiddels enthousiast ontvangen door de 

gemeente. De gebiedsontwikkelaar (Ter Steege, EHM Group 

i.c.m. NEST ontwikkeling) is nog in gesprek over de regels en 

voorwaarden voor het organiseren van middelgrote bijeenkom-

sten in De Koepel. Die mogen niet leiden tot (parkeer)overlast in 

de wijk. Daarom komt er tevens een parkeergarage binnen de 

muren. Aan het nieuwe bestemmingsplan wordt nog gewerkt, 

zodat eind dit jaar de functiewijziging en nieuwbouw moge-

lijk zijn. De woningplannen zijn inmiddels voor tachtig procent 

goedgekeurd. Het complex wordt toegankelijk voor bewoners 

en bezoekers via de Diependalstraat en de Wilhelminastraat.

Een nieuw stukje wijk met woningen voor gezinnen, sociale 

huurwoningen en een aantal kleinere appartementen voor al-

leenwonenden. De oorspronkelijke hoogte van de appartemen-

ten langs de binnenmuur, ‘De Wachters’, wordt verlaagd, zodat 

ze niet boven de gevangenismuur uitsteken. De bewoners aan 

de Alexanderstraat wilden ook dat de opening aan hun straat 

kleiner werd. Daar komen nu lamellen, waardoor de toegang 

minder groot lijkt. Veel ruimte is er voor groen, met wellicht een 

fruitboomgaard. Idealiter gaan dan de mensen uit de buurt de 

bomen snoeien en de vruchten plukken. Voor opvang van re-

genwater wordt er gebruik gemaakt van ondergrondse kratten 

en minder verharding op het terrein.

De ‘ringen’ in de Koepel bieden hotelkamers genoeg in de origi-

nele celruimtes. Ze behouden de roestvrijstalen wastafeltjes en 

toiletten, zodat een stukje historie zichtbaar blijft. Een deel van 

de kamers wordt geschikt gemaakt voor ‘long stay’, voor bijvoor-

beeld ArtEZ-studenten. Start-ups vinden mogelijk hun plek in de 

onderste ring. In de delen voor het monumentale cellencomplex 

komen faciliteiten als restaurant, receptie en vergaderplekken. 

Ook de buurt kan hier straks terecht voor een kop koffie of verga-

dering. Over de vloer wordt nog nagedacht. Over het kunstwerk 

dat er nu ligt, kun je niet zomaar een laag beton storten. 

Het gebouwtje bij de monumentale poort, voor de ingang van 

de Koepel, blijft bestaan. Het plan is om daar horeca in te ves-

tigen, een café of een restaurantje. Vorig jaar was er al een pilot 

met een terrasje en dat werd goed ontvangen. Of de hoofdpoort 

aan de Wilhelminastraat open blijft is nog niet bekend.

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen of komende infor-

matieavonden, abonneer u dan op de nieuwsbrief door een mail 

te sturen aan r.ommen@tsbouwvastgoed.nl

(EHM Group i.c.m. Tsbouwvastgoed en NEST ontwikkeling) 

[AL]

Plannen Koepel                 

                              vorderen gestaag       

D
e plannen voor de koepelgevangenis krijgen steeds meer vorm. 

Een hele uitdaging om van de monumentale halve bol iets te 

maken waar zowel gebruikers als omwonenden blij van wor-

den. De laatste informatieavond op rij was op woensdag 15 september 

in de koepel. Tijdens deze avond zagen we een verdere uitkristallise-

ring van de plannen. Een aantal dingen is veranderd naar aangedragen 

verbeteringen door onder meer omwonenden. Veel aandacht is er voor 

het groen, waterafkoppeling en het hotel. ‘Natuurlijk zijn er discussies 

tijdens deze informatieavonden, maar over het algemeen is de sfeer 

goed’, zegt Ronald van Ommen van Ter Steege Gebiedsontwikkeling. 

‘Wij willen juist iets kunnen betekenen voor de buurt’
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Artist Impressions: Veenenbos en Bosch

Als het gaat om verkeersveiligheid zijn vooral het in- en uitgaan 

van de scholen gevaarlijke momenten. Jonge kinderen, die met 

of zonder ouders onderweg naar school zijn, moeten zich op hun 

fiets of lopend een weg banen tussen auto’s, bussen en snelfiet-

sen door. In De Gelderlander gaf verkeerswethouder Van der Zee 

(VVD) aan dat de gemeente ‘op de lange termijn’ de schoolzone 

gaat aanpakken. Op korte termijn, zo geeft hij aan, is er overleg 

met de school over welke tijdelijke maatregelen er mogelijk zijn, 

bovenop ‘alles wat we al hebben gedaan.’

Ook buiten de ochtendspits voelen fietsers zich opgejaagd door 

auto’s en bussen die hen willen inhalen in de smalle eenrichtings-

straten. Dit eenrichtingsverkeer dwingt (buurtbewoners-) fietsers 

vervolgens om op de stoep te fietsen als zij hun bestemming 

willen bereiken. Dit levert onveilige situaties op en als er niets ver-

andert, is het wachten op het eerste (kinder-)slachtoffer.

Naast veiligheid is echter ook de leefbaarheid van Lombok en 

Heijenoord belangrijk voor de Verkeersgroep. Het staat buiten kijf 

dat de aantallen auto’s, busjes en vrachtwagens die zich elke dag 

door onze straten wringen, veel groter zijn dan in een gemiddelde 

Arnhemse woonstraat. Maar vooral de bovenmatige snelheden, 

het bijkomende lawaai, de uitlaatgassen en de vanzelfsprekend-

heid waarmee men door onze straten rijdt maken ons kwaad. 

Een spontaan praatje, leren fietsen of spelen op straat zijn onmo-

gelijk geworden, we zijn onze straten kwijtgeraakt.

‘Maak van de wijken Heijenoord en 

Lombok weer woonwijken, in plaats van 

een racebaan voor forensen’

Daarom richten wij onze aandacht onder andere op de stadsbus 

door Heijenoord. Deze grote bus door de wijk zorgt ervoor dat de 

straten niet als 30-km zone kunnen worden ingericht. Dit maakt het 

voor andere weggebruikers makkelijker om hard te rijden en dat ter-

wijl de bus meestal nagenoeg leeg voorbij rijdt. De OV-functie van 

deze lijn neemt, met het vertrek van het Rijn-IJssel College uit de 

Veluwestraat en minder bewoners uit het Dorp die de bus pakken, 

sterk af. Tegelijkertijd maakt een aantal wijkbewoners erg dankbaar 

gebruik van deze busverbinding met het centrum. Een wijkvriendelijk 

alternatief in de vorm van een 8-persoonsbusje hopen wij binnenkort 

te bespreken met Breng en de gemeente Arnhem.

Wil je onze acties ondersteunen? Wil je je abonneren op onze 

nieuwsbrief? Stuur je bericht aan verkeer@arnhemwest.nl

Verkeersgroep Arnhem-West
        Geef ons 
     onze straten terug!

A
l jaren is er een groeiende verkeersonveiligheid in Lombok, Heijenoord en de omgeving 

Utrechtseweg. Het vele (wijkvreemde) autoverkeer zet de leefbaarheid steeds verder onder druk. 

De noodzakelijke maatregelen, die de gemeente Arnhem jaren geleden al had kunnen en moeten 

nemen, zijn niet of nauwelijks op de politieke agenda terechtgekomen. Wat er de afgelopen jaren wel 

is gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid structureel te verbeteren is voor de 

wijkbewoners onzichtbaar.

Bekijk het filmmateriaal 

op ons YouTube-kanaal

Lees het verkeersrapport 

van Veilig Verkeer Nederland

[Hans Wildenberg]

Verkeersactie Heijenoordschool; kinderen meten de snelheid van de auto 

en spreken hierover met de bestuurder.
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Buurthuis van Arnhem-West

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

Ben jij het ook zat om alleen thuis met 

je bord op schoot te eten? Eén keer per 

maand eten we gezellig samen in ‘t Huuks-

ke. Neem je warme eten mee. Hier opwar-

men kan eventueel ook. De tafel staat ge-

dekt vanaf 17.30 uur. Kosten: afname van 

minimaal één drankje én een bijdrage van 

€0,50 per persoon. Je bent van harte wel-

kom op donderdag 25 november. Kijk voor 

de andere data op de website. Opgeven 

kan via huukske.aw@gmail.com 

De Huukskehap

Vanaf 26 november kan er weer gekaart 

worden in ’t Huukske, op de laatste vrijdag 

van de maand. We starten om 19.30 uur.  

Kijk voor de andere data op de website. 

Deelname: €3,50 inclusief koffie, thee, hap-

jes, drankjes en kleine prijsjes. Opgeven via 

h.blyjenberg@chello.nl 

Klaverjassen en Jokeren 

start weer

De tweewekelijkse kinderclub Huukske-Kids 

draait als een tierelier. We doen alsmaar 

leuke dingen. Van helpen op de boerderij 

tot het maken van je eigen lampion en van 

op stap gaan met de wijkagent tot opna-

mes maken in een echte filmstudio. Op 

woensdag 1 december gaan we, in over-

leg met de deelnemers, leuke dingen ma-

ken voor Sinterklaas en Kerst. Op woens-

dag 15 december brengen we een bezoek 

aan de brandweerkazerne. Cool!  

Huukske-kids

Kapotte voorwerpen kun je weer laten re-

pareren in Repaircafé ’t Huukske. Op zater-

dag 11 december kun je tussen 10.30 en 

13.00 uur met apparaten en kleding bij ons 

terecht. Er staat een vers team reparateurs 

klaar. Kijk mee hoe je voorwerp hersteld 

kan worden en hopelijk een tweede leven 

krijgt. Wil je meer info of wil je ook je twee 

rechterhanden uit de mouwen steken, mail 

dan naar huukske.repaircafe@gmail.com. 

Er zijn meerdere repaircafés in Arnhem 

waar je terecht kunt als je 11 december 

bent verhinderd. 

Repaircafé

Cinema Royal ’t Huukske draait weer 

films! Niet meer op de vrijdag, maar 

voortaan op zaterdag na de maaltijd van 

kookclub Prins Heerlijk. Op 27 november 

kun je Rocketman zien, een  muziekfilm 

uit 2019. De film is gebaseerd op het le-

ven van de Britse zanger en pianist Elton 

John. Entree € 3,- en aanvang 20.15 uur. 

Wil je een aankondiging krijgen voor vol-

gende films in 2022, stuur dan een mailtje 

aan filmclub.huukske@gmail.com onder 

vermelding van je naam.

Filmclub

Op maandagavond 20 december verzorgt 

de West Arnhemsche Muziekvereeni-

ging weer een sfeervol Kerstoptreden in ’t 

Huukske. Vanaf 19.00 uur ben je welkom. 

Om 19.30 uur begint het concert, dat on-

geveer een uur duurt. Uiteraard zorgen wij 

voor de koffie, thee en een lekker kerst-

koekje. Ook in het weekend van 18 en 19 

december is ’t Huukske samen met andere 

organisaties uit onze wijk actief op kerstge-

bied. Zie elders in deze wijkkrant. 

Kerstconcert

Van 29 november tot 3 december is er in 

’t Huukske in samenwerking met SWOA 

de foto-expositie ‘Het bruist aan de Rijn’ 

te zien, over kunst- en cultuurbeleving van 

(kwetsbare) ouderen.

Foto-expositie

Een buurthuis kan altijd nieuwe 

vrijwilligers gebruiken. Zin om leuke 

dingen te organiseren voor de wijk 

en met andere wijkbewoners samen 

te werken? Geef je dan op als 

vrijwilliger. Hopelijk tot snel! 

Wil je steeds op de hoogte 

blijven van de berichten op de 

site van ’t Huukske? Ga dan naar 

www.thuukskearnhem.nl en klik 

rechts onder op het logootje ‘Volg’. 

Vul daar je e-mailadres in. Je krijgt een 

mail met de vraag om te bevestigen. 

Dat is alles. 

B
oven aan de Heijenoordseweg wordt aan de rand 

van het terrein van Klimmendaal hard gewerkt aan 

een nieuw schoolgebouw. Het Prisma College is on-

derdeel van De Onderwijsspecialisten. Vanaf april volgend 

jaar krijgen zo’n tweehonderd leerlingen tussen de twaalf 

en achttien jaar met een beperking er les. De nieuwbouw 

gaat het oude schoolgebouw van Het Prisma, dat midden 

op het terrein van Klimmendaal ligt, vervangen. Wat er 

gaat gebeuren met de huidige locatie van het Prisma is 

nog niet duidelijk.

Centraal in het nieuwe schoolgebouw staan hellingbanen. Ook leer-

lingen die van een rolstoel gebruik maken kunnen er op eigen kracht 

mee naar boven en naar beneden. Dit is belangrijk in verband met 

de zelfredzaamheid en elkaar spelenderwijs helpen in een veilige 

omgeving. Het gebouw is mooi verwerkt in het aflopend landschap. 

Via de hoofdingang kom je binnen op de bovenste etage, de uit-

gang aan de achterzijde beneden gaat straks over in de nieuwe 

tuin aan de bosrand. De nieuwbouw is bijna energieneutraal en al 

het regenwater dat op het gebouw valt wordt naar een wadi geleid. 

De bouw wordt gedaan door Hegeman Bouw & Infra naar ont-

werp van Wiersema Architecten. Het installatiewerk wordt ver-

zorgd door De Groot installatiegroep.

Nieuwbouw terrein voormalige school Mariëndael

Op het terrein tussen de hierboven genoemde nieuwbouw en 

de Heijenoordseweg staat al jaren een oud en totaal verkom-

merd schoolgebouw. Vroeger zat hier de school voor voortgezet 

speciaal onderwijs Mariëndael. De grond is een poos geleden 

verkocht en alles zal binnen afzienbare tijd tegen de grond gaan. 

Er zullen woningen en appartementen worden gebouwd. De om-

wonenden, zoals de bewoners van de nabijgelegen flats en de 

instellingen aan de Heijenoordseweg, zullen binnenkort worden 

geïnformeerd over de plannen. 

Nieuwbouw Het Dorp

De nieuwbouw van Het Dorp laat langer op zich wachten dan 

gehoopt. Dat betekent dat het nog even duurt voordat er nieuwe 

woongebouwen, paden en wegen zijn. Naar verwachting kan in 

het eerste kwartaal van 2022 meer informatie worden gegeven 

over de volgende stappen. Het streven is dat over drie jaar, dus 

eind 2024, de eerste nieuwe gebouwen er zullen staan.

Nieuwbouw Het Prisma

Wanneer: Op zondag 9 januari.

Voor wie: Nieuwe buren, oude buren, vrienden, kinderen, honden.

Start: 0m 12.00 uur op het pleintje in de Nassaustraat voor het 

clubhuis van de WAMV.

We lopen naar het Pannenkoekenhuis in Schaarsbergen, in 

ongeveer anderhalf tot twee uur (middelmatig tempo). Terug 

lopen we ook, of met de bus. Als de coronapas tegen die tijd 

nog nodig is dan gaan we naar een andere mogelijkheid kijken. 

Improviseren. Omgaan met wat er is!

• Buiten op het terras een pannenkoek en/of wat te drinken.      

Dit is voor eigen rekening.

• Picknicken zou ook kunnen.

• Andere ideeën zijn welkom!

We hopen jullie weer te ontmoeten in 2022 

op onze traditionele Nieuwjaarswandeling.

aly.bakker@outlook.com

rubyleeuwin@hotmail.com

[AH]

We gaan weer wandelen in het nieuwe jaar!
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E
r zit een flink bedrag in de pot van het bewonersbud-

get van Arnhem-West. Daarvan moeten in 2022 spul-

len worden gekocht en activiteiten georganiseerd, 

anders gaat het terug naar de gemeente. Het gaat om 

€22.500. De werkgroep die PanelWest beheert heeft het 

geld veiliggesteld en vraagt iedereen om mee te denken 

waarvoor we dat gaan gebruiken.

De laatste drie jaar is het bewonersbudget (€26.000 per jaar 

voor activiteiten van de buurt) niet helemaal uitgegeven. Voor 

een groot deel komt dat door corona: daardoor kon er wei-

nig gebeuren. Er is nu ongeveer hetzelfde bedrag (dus ook 

€26.000) over. Volgend jaar gelden er nieuwe spelregels voor 

de bewonersbudgetten, we schreven daar eerder over. Het 

bedrag voor Lombok en Heijenoord gaat vanaf 2022 omlaag 

naar €14.500, waarvan je voortaan maar 30% mag overhou-

den, dus €4.350. We moeten aan het eind van 2022 ervoor 

zorgen dat we hooguit €4.350 overhouden. Het liefst door din-

gen te kopen en te doen waar we langer plezier van hebben. 

We moeten dus in 2022 ongeveer €22.500 extra uitgeven, bo-

venop die €14.500.

Het overgebleven bedrag is veilig 

De werkgroep Wijkdemocratie die PanelWest beheert, heeft het 

bedrag samen met het Team Leefomgeving veiliggesteld. We heb-

ben ook al een paar dingen bedacht waarvoor je het geld dan 

zou kunnen gebruiken (zie de afbeelding). Dat hebben we gedaan 

door te kijken naar de uitslag van de PanelWest enquête van april 

dit jaar, toen we vroegen waar het bewonersbudget vooral voor 

gebruikt moet worden. De volgende doelen kwamen naar voren: 

groen in de wijk (16%), spelen kinderen (14%), milieu en energiebe-

sparing (12%), buurtfeest (12%), wijkkrant (12%), kunst en muziek 

(11%), sport volwassenen (8%), wijkwebsite (8%) en herdenkingen 

(7%). We hebben dat overgebleven bedrag in 8 delen verdeeld in 

deze volgorde. Alleen milieu en energiebesparing doen niet mee, 

omdat het bewonersbudget daarvoor niet bedoeld is. De gemeen-

te vindt dat voor nu genoeg om het geld voor ons vast te houden.

Nu kiezen: waaraan geven we het uit?

We gaan de komende weken aan alle actieve groepen in Arnhem 

West vragen of zij ook ideeën hebben voor activiteiten of spullen. 

Dan hebben we een flinke lijst met ideeën. Die stoppen we in een 

enquête van PanelWest om aan de deelnemers te vragen wat 

zij de beste plannen vinden. Die enquête houden we in januari. 

Daarna maken we het eindplan.

Meebeslissen: 

doe mee met PanelWest

We snappen dat veel mensen willen 

meedenken en meebeslissen over 

dat extra bedrag. Meld je dan aan 

bij PanelWest. Stuur een mail naar 

wijkdemocratie@arnhemwest.nl en 

geef je op als je nog niet in het panel 

zit. Dan telt jouw stem ook mee. 

Namens Werkgroep Wijkdemo-

cratie en PanelWest,

[Erik Opdam]

€22.500 extra in 2022 voor Arnhem-West

H
et is spannend wat de regels rond corona tegen die tijd 

toelaten, maar op het moment dat deze wijkkrant ge-

maakt werd, was er druk overleg tussen diverse organi-

saties in Arnhem-West over het weekend vóór de Kerst. Houd 

daarom de media: van posters tot sites en van Facebook tot 

Instagram, goed in de gaten om te weten wat er zaterdag 18 

en zondag 19 december allemaal wordt georganiseerd in de 

wijk. Denk aan grote kerstbomen, livemuziek, lichtjestocht, een 

kerstattentie voor wijkbewoners die extra aandacht verdienen, 

glühwein en lekkere hapjes. Check de media van arnhemwest, 

Sichting Calluna, Speelvallei de Tra, buurthuis ’t Huukske,West 

Arnhemsche Muziekvereeniging en balletschool Dansplezier. 

Kerst in Arnhem-West
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D
e inloopavond op 11 oktober 

was bedoeld om de laatste on-

duidelijkheden over de invulling 

van locatie Veluwestraat weg te ne-

men. Een twintigtal buurtbewoners en 

leden van de klankbordgroep konden 

vragen stellen en er werd nogmaals 

uitleg gegeven.

De vorige bijeenkomst was op 6 oktober 

2020, de hoogste tijd om iedereen weer 

te informeren over de gang van zaken. 

De volgende punten kwamen naar voren:

• auto ‘s en parkeergelegenheid

• toegestane bouwhoogte

• doorstroming in de wijk

Els van Outvorst, team leefomgeving van 

de gemeente, leidde de avond. Arjan 

Veltmaat van RijnIJssel en Thor Smits, 

adviseur Ruimte van de gemeente, be-

antwoordden de vragen.

Locatie Veluwestraat nog niet 

ontruimd? 

Projectleider Arjan Veltmaat licht toe: 

‘Terwijl twee andere locaties van Rij-

nIJssel al verkocht zijn, is de verkoop-

procedure voor de Veluwestraat nog 

niet gestart. Door de enorme toestroom 

van studenten voor de opleidingen Zorg 

& Welzijn houdt de school deze locatie 

waarschijnlijk nog tot begin 2023 open 

[in tegenstelling tot de eerdere planning, 

zie LangsRijn&Rails 2020, nr 5].

In het voorjaar van 2023, na de verbou-

wing van de locatie aan de Apeldoornse-

weg, schuift deze groep studenten door. 

Zodra we zekerheid hebben over de 

planning wordt de locatie te koop aan-

geboden. Dat we daarin de grootst mo-

gelijke zorgvuldigheid betrachten, moge 

duidelijk zijn. De kadernota is hierbij altijd 

onze leidraad. Zodra de koper bekend 

is, informeren wij de klankbordgroep en 

gaat er een persbericht naar de kranten.’ 

Thor Smits vult aan: ‘Zodra de koper be-

kend is, meldt deze zich bij de gemeente 

voor overleg. Hij krijgt van ons te horen 

dat hij zich zal moeten houden aan wat 

er uit de buurt naar voren is gekomen, 

de kadernota is dus leidend. Het advies 

aan de buurt is dan ook goed op te let-

ten. Wanneer de ontwikkelaar, na rug-

genspraak met de buurt, zijn uiteindelijke 

ontwerp presenteert, zal de gemeente 

tenslotte de plannen toetsen aan de uit-

gangspunten en als dat positief is, de 

vergunning verlenen. De inspraakmoge-

lijkheden voor belanghebbenden blijven 

dan van toepassing. 

Hoe zit het nou met die 

parkeergelegenheid?

Om grip te houden op het aantal auto‘s, 

is gemeentelijk beleid in de maak voor het 

aanbieden van deelmobiliteit. In de kader-

nota is die wens voor deelauto ‘s expliciet 

meegenomen. Wellicht komt er een andere 

parkeernorm in dit specifieke gebied, de 

landelijke norm is nu 1.7 auto per woning.

Maximale bouwhoogte.

De kadernota vermeldt een maximale 

bouwhoogte van 55 meter boven NAP. 

Het College heeft in een ver verleden al 

met landgoed Rosorum de maximale 

bouwhoogte vastgesteld. Hiervan kan 

niet worden afgeweken.

De gemeente gaat samen met bewoners 

en gebruikers de skatebaan vernieuwen 

en het groengebiedje bij Rosorum herin-

richten. Een afstemming met zowel het 

Dorp als de woningbouw op het terrein 

van RijnIJssel ligt voor de hand, zodat er 

één grote parkzone ontstaat.

Aan welk type huizen wordt gedacht?

Zoals in eerdere verslagen te lezen valt, 

wordt prioriteit gegeven aan starters en 

senioren. Bovendien is het verplicht 30% 

voor sociale huurwoningen in te ruimen. 

Voor het hele inspraakproces met de 

buurt prijst de klankbordgroep het ‘noa-

berschap’ van RijnIJssel.

Daarom voor Rijn IJssel een kroon op 

hun inzet!

Buurtbijeenkomst Rijn IJssel 
                locatie Veluwestraat

Tot onze spijt heeft Alex Hanssen 

besloten dat hij de redactie van 

LangsRijn&Rails gaat verlaten. In zijn 

jaren als redactielid heeft hij zeer zijn 

stempel op de wijkkrant gedrukt en 

er een enorme bijdrage aan geleverd. 

We zullen zijn inzet en bevlogenheid 

missen. 

Dank je wel Alex, het ga je goed!

[JJ]
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W
e voelen ons tegenwoordig veiliger op straat dan 

online, blijkt uit onderzoek door het Rijk. Dat 

onveilige gevoel online komt grotendeels door 

cybercriminaliteit. Ook in Arnhem-West hebben al diverse 

mensen daarmee te maken gehad, zoals met ‘phishing’. 

Hoe werkt het en wat kunt u doen?

Bij ‘phishing’ hengelen criminelen naar persoonlijke informatie 

om je geld afhandig te maken. Zo proberen ze aan inlog- en 

bankgegevens te komen door zich voor te doen als een beken-

de, een bank of andere vertrouwde organisatie. Dat doen ze 

bijvoorbeeld via een mail, whatsapp, een sms’je of telefonisch. 

Tips

Controleer altijd de afzender van een bericht. Banken zullen 

namelijk nooit om persoonlijke gegevens vragen. Klik daarom 

nooit zomaar op linkjes en open nooit zomaar een bijlage. Maar 

vooral: deel nooit zomaar persoonlijke gegevens. Banken en 

andere organisaties vragen u nooit om inloggegevens of pinco-

des met hen te delen.

• Scherm uw gegevens zo veel mogelijk af op sociale media 

•  Deel nooit zomaar uw inloggegevens of pincode

•  Wees kritisch op het invullen van online formulieren en het 

delen van persoonlijke gegevens

•  Onthoud: appt een bekende om geld? Betaal nooit vóór u 

diegene heeft gesproken.  

Voorbeeld

Criminelen worden steeds creatiever, zoals met whatsapp-frau-

de (ook ‘vriend-in-nood fraude’ genoemd). U kunt bijvoorbeeld 

via whatsapp (of SMS) een bericht krijgen, zogenaamd van je 

studerende dochter dat zij een nieuwe provider heeft en even 

niet kan internetbankieren. Maar de ‘dochter’ moet vandaag 

echt iets betalen en stuurt een betaallink door met een tekst 

erbij zoals ‘Alvast bedankt Paps, je krijgt het morgen terug’. 

Het kan iedereen overkomen

U denkt misschien dat u daar zelf niet in zou trappen, maar 

iedereen kan hiervan slachtoffer worden. De criminelen richten 

zich namelijk niet op een bepaalde doelgroep, al blijkt uit cijfers 

wel dat het gemiddelde slachtoffer 59 jaar is en over het alge-

meen vaker vrouw dan man. 

Wat te doen als u hiermee te maken heeft?

Bent u slachtoffer van een of andere vorm van digitale fraude? 

Doe altijd aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 

of via www.politie.nl. Maar neem eerst contact op met uw bank. 

Zij kunnen dan uw rekening blokkeren. Meld het daarnaast bij 

de fraudehelpdesk via www.fraudehelpdesk.nl. 

Geen slachtoffer, maar wel benaderd via whatsapp? De politie 

roept iedereen om dat tóch te melden bij de politie. Ook advi-

seert de politie om contact op te nemen met de fraudehelpdesk 

en met de eigen bank. 

Toename cybercrime: let op!

Lezing door de buurt, voor de buurt

Altijd al meer willen weten over vogels in de wijk? Kom dan 

naar ’t Huukske voor een lezing hierover. Matthias Koster uit 

Lombok is een fervent vogelaar en weet veel over bijvoorbeeld 

de mussen en gierzwaluwen in onze wijk en wat je als bewoner 

kunt doen om hun leefgebied te verbeteren. Op donderdag 25 

november, vanaf 20.00 uur (inloop 19.45 uur) komt hij hier meer 

over vertellen. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via 

biodiversiteit@groenwestarnhem.nl. 

In de komende maanden worden er nog meer lezingen georgani-

seerd, over onder meer bijen, zweefvliegen, vleermuizen en over 

het natuurvriendelijk inrichten van je tuin.

Wat leeft hier in de wijk? 
    Thema: vogels

I
n de eerste week van het nieuwe schooljaar voerden kin-

deren van de Heijenoordschool een verkeersactie. Ze wil-

den extra aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in 

de wijk en dan vooral voor kinderen. 

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de wijkagent 

konden kinderen de snelheid van auto’s meten in de ochtend-

spits. Drie groepjes kinderen, op drie verschillende plaatsen, met 

een laser-gun. Autobestuurders die zich aan de maximaal toege-

stane snelheid van 30 km per uur hielden kregen een groen bord 

te zien en een ‘dank u’. Helaas reden ook veel auto’s te hard. Die 

werden door de wijkagent of de kinderen zelf staande gehouden 

en aangesproken op hun rijgedrag. Superstoer van de kinderen 

dat ze dit durfden. Onbegrijpelijk dat sommige bestuurders durf-

den te ontkennen dat ze te hard reden, terwijl de exacte snelheid 

zichtbaar was voor de kinderen. 

Heeft het ook wat opgeleverd? 

We hopen uiteraard dat we de aangehouden automobilisten 

bewuster hebben gemaakt van het gevaar dat ze veroorzaken. 

En dat alle borden en spandoeken met de tekst ‘De scholen 

zijn weer begonnen’ bestuurders tot rede brengen. Daarnaast 

hebben we als verkeersgroep van de Heijenoordschool in-

middels een mail ontvangen namens wethouder Van der Zee. 

Hierin staat dat de directe omgeving van de Heijenoordschool 

deel gaat uitmaken van een pilot. Die betreft het aanleggen van 

schoolzones, in de eerste helft van 2022, met als doel de au-

tomobilist extra alert te maken op het onvoorspelbare gedrag 

van kinderen. 

Houdt u zich ook aan de maximale snelheid van 30 km per uur?

Dank u wel daarvoor, ook namens Klaartje, Niek, Marieke, Judith 

en Sandra (Verkeersgroep Heijenoordschool)

B
ij veel buurtbewoners wel be-

kend: De Calluna, een fijne plek 

met een fantastische buiten-

ruimte. Het team van Zand op de Mat 

vond het dan ook geweldig dat ze de 

kans kregen om hier een peuterspeel-

zaal te starten. Op de peuteropvang 

van Zand op de Mat zijn kindjes van 2 

tot 4 jaar van harte welkom.

Onder begeleiding van liefdevolle en er-

varen groepsleidsters worden de peuters 

uitgenodigd om mee te doen aan fanta-

siespel. Ook worden ze gestimuleerd om 

hun grenzen op motorisch vlak te verleggen. 

Naast het vrije spel wordt er voorgelezen, 

gezongen, geëxperimenteerd met creatief 

materiaal en gezellig samen aan tafel ge-

geten. De kleine groep biedt een prachtige 

mogelijkheid om vriendschappen op te bou-

wen en rekening te leren houden met elkaar.

De kans om dingen zelf te doen en zelf 

te ervaren is van groot belang voor een 

optimale ontwikkeling. In de uitdagende 

binnen- en buitenruimte krijgen de peuters 

onder deskundige begeleiding de kans 

om hiermee te experimenteren. De peute-

ropvang is maandag t/m vrijdag geopend.

Meer informatie? 

www.zandopdemat.nl

kinderdagverblijf@zandopdemat.nl

Peuteropvang Zand op de Mat in De Calluna

Verkeersactie 
   Schoolkinderen 
wijzen autobestuurders    
      op hun rijgedrag



12

De

12 13

Waar woon jij?
In de Hertshoornstraat.

Met wie woon jij daar?
Met Felix, Maria, Fernando en Renée.

Waar speel jij het liefste? En wat dan?
Ik speel het liefste bij de speeltuin van de Calluna. En dan 

bij de glijbaan, dan ga ik er van de andere kant vanaf, dus 

niet van de glijbaan. Dat is wel lastig, maar ik kan dat al. Ik 

ga er soms met papa en mama heen of met opa en oma. 

En toen ik nog bij juffrouw Joke zat gingen we ook wel 

eens met de klas. 

Heb jij hobbies?
Ja, ik zit op zwemles en ik zit op twee verschillende 

judo’s. Op woensdag en op zaterdag. Als iemand mij 

vasthoudt dan leer ik wat ik moet doen, welke beweging. 

Als je politieagent wil worden dan moet je dat wel 

kunnen. En ik wil dat graag, politie worden. 

Waar ben jij goed in?
In spelletjes doen op de iPad. Ik kan heel moeilijke 

spelletjes. En ik kan goed dammen, dat doe ik ook op de 

iPad, en ik kan er ook een beetje goed op schaken. Ik kan 

ook goed fietsen. En ik speel graag met auto’s en ik houd 

heel veel van knuffels. Tijgers zijn mijn lievelingsknuffels. Ik 

ben ook goed in grapjes maken.

Wat vind jij niet leuk in de wijk?
Binnen vind ik het niet leuk als mijn lego kapot valt. 

Buiten vind ik de brandnetels niet leuk. En als de straat 

afgesloten zou worden zodat ik er niet meer makkelijk 

door kan, dat lijkt me ook niet leuk. Onweer buiten vind ik 

ook niet zo leuk of kapot glas op straat. Daardoor had ik 

een keer een snee in mijn teen, ik weet niet meer in welke.

Vind jij het fijn om hier te wonen?
Ja, want wij hebben een hele leuke voortuin met 

speelgoed in een kist. Ik kan daar heel goed spelen. En 

op het kruispunt kun je ook spelen, daar komen niet 

zoveel auto’s als op de snelweg. Daar speel ik vaak met 

een kruiwagen. Daar doe ik dan een pop in en daar rijd ik 

dan mee rond. Ik speel ook graag buiten met mijn vriend 

Teyn. Met Pauline kan ik ook spelen maar die verhuist 

naar Holten. Dan kan ik meer spelen met Cato. 

Waar word jij 
blij van?
Ik word blij van kadootjes 

krijgen en van sinterklaas, 

kerstmis en Halloween. Of 

van naar een pretpark gaan. De 

dierentuin, de Efteling en de Julianatoren 

zijn mijn lievelingspretparken. Ik word ook blij van een 

restaurant waar je lekkere dingen kunt eten. Ik eet graag 

pizza, patat, poffertjes, pannenkoeken, pancakes, pasta 

en paprika. 

Op welke school zit jij?
Ik zit op de Heijenoordschool bij juffrouw Manna. Het 

leukste vind ik rekenen en sommen maken. Ik houd ook 

van woordjes schrijven. Als Felix op school komt hoop 

ik dat we tegelijk pauze hebben, dan kunnen we samen 

spelen.

Wat vind jij de mooiste plek in de buurt?
Ergens bij Pauline. Ik vind het echt niet zo leuk dat zij gaat 

verhuizen. 

Welk dier zou jij wel willen zijn?
Het liefst een zwarte panter. Dan leef ik in een jungle. Dan 

zie ik herten en geweien. En soms een ree. Ik ga dan op 

olifanten jagen, of ik jaag beesten in mijn slaap weg met 

mijn staart. In het echt beweeg ik ook heel veel in mijn 

slaap.

Wat maakt jou bijzonder?
Ik ken twee verschillende talen omdat mijn papa uit Peru 

komt. Ik ken een beetje Spaans. In mijn klas zit nog een 

jongetje dat een beetje een andere taal kent, Arabisch. 

In Peru slapen ze soms op hooi en soms hebben ze geen 

grote gebouwen. Sommige gebouwen zijn daar ingestort. 

Ik denk dat mijn papa heeft geholpen toen de gebouwen 

instortten. Ik ben een keer in Peru geweest. En er is ook 

een zwemjuffrouw, met een bril, die komt ook uit Peru. 

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 

Benjamin Benjamin 
    (6 jaar)(6 jaar)
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KASTANJES

KERK

KNUTSELEN

KRUISPUNT

LAARZEN

LANTAARNPAAL

ORANJESTRAAT

PADDENSTOEL

PUZZELEN

REGEN

SCOUTING

THEE

TUNNEL

VOGELS

VONK

WIND

WINTERJAS

BENJAMIN

BIBLIOBUS

BINNEN

BLAADJES

BREMSTRAAT

BRIEVENBUS

DEKENTJE

DONKER

EGEL

EIKELTJES

EKSTER

FANFARE

FIETSEN

GLIJBAAN

GUUR

HERSFT

HERTSHOORNSTRAAT

KAARS

Woordzoeker
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.

 [MvdB]

Save the date!

Zaterdag 8 januari: nieuwjaarsborrel in speeltuin de Calluna! We 

hebben bijna twee jaar de tijd gehad om na te denken over een 

alternatief voor de kerstboomverbranding. Die hebben we gevon-

den! We vinden het fijn dat we weer met de hele buurt kunnen 

proosten op een nieuw jaar. De traditionele kerstboomverbranding 

maakt plaats voor een lichtjesfeest. De vrijwilligers van Stichting de 

Calluna organiseren op 8 januari een lichtjesfeest in de speeltuin. 

Er is livemuziek van Leaf It, eten en drinken, en een leuke activi-

teit voor de kinderen. Het precieze programma wordt later bekend 

gemaakt op Nextdoor en Facebook. Dus hou deze datum vrij in 

je agenda en kom gezellig met ons proosten op een mooi 2022!

8 JANUARI 2022        17.30  - 20.00 UUR

Speeltuin de Calluna

Dagelijks wordt er veel gespeeld in de Speeltuin de Calluna. Om 

de speeltuin zo fijn te houden, hebben we minimaal 2 maal per 

jaar een klusdag waarin we de speeltoestellen schilderen, het 

plein aanvegen, de bankjes oliën.Tijdens de najaarsklusdag is de 

speeltuin weer klaar gemaakt voor de winter. Wij zijn de vrijwilli-

gers dankbaar voor hun hulp. De speeltuin is echt van ons sa-

men. Ook vrijwilliger worden? Kijk op onze website!

Je eigen feestje vieren?

Het Callunagebouw is ook te huren om je eigen feestje in te vieren. 

Na de coronasluiting weten gelukkig steeds meer wijkbewoners ons 

weer te vinden. Lijkt het jou ook wat om je (kinder)feest hier te hou-

den? Kijk dan gauw op de website of jouw datum nog beschikbaar is!

Goed idee voor een activiteit in 2022?

Er is ruimte voor nieuwe alternatieven in de Calluna! Dus heb jij 

een leuk, te gek, spannend of grappig idee voor een activiteit? 

Zend het dan in naar decalluna@gmail.com. De allerleukste 

inzending krijgt de mogelijkheid om deze activiteit echt te organi-

seren! Inzenden kan tot 1 maart 2022.

WWW.SPEELTUINCALLUNA.NL 
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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 

B
en je ondernemer, zzp’er, mkb’er of vrijwilliger in 

Arnhem-West en wil je wel eens andere ‘onderne-

menden’ uit je wijk ontmoeten? Om inspiratie op te 

doen of om ervaringen te delen, of gewoon voor een goed 

gesprek? Voel je dan welkom op de Open Koffie van So-

ciëteit Arnhem-West. De open koffie is iedere dinsdag-

ochtend van half negen tot tien uur, en op iedere laatste 

dinsdag van de maand in de middag van vier uur tot half 

zes in De Hoedt en de Rand, aan de Amsterdamseweg 

21a. 

Een goed nieuw deel van de ochtend is de ‘90 seconden pitch’: 

iedere week opnieuw vertellen wat je doet, en hoe het gaat. Daar-

na gaan de gesprekken als vanzelf de professionele kant op. Dat 

maakt de Open Koffie veel inhoudelijker dan de middagen die we 

pre-corona organiseerden.

Enkele dingen die deelnemende ondernemers waardevol 

vinden aan de Open Koffie bijeenkomsten: 

‘Goed om steeds te pitchen en je bedrijf te promoten. En om te 

horen waar anderen mee bezig zijn. Handiger om hier iemand 

aan te spreken die je nodig hebt dan zomaar iemand te bellen.’

 

‘Als zzp’er heb je niet zoveel collega’s. Dit is een relatief laag-

drempelige manier om toch van alles te delen. Het is meer so-

ciëteit dan ooit. Netwerken - pitchen - regelmaat - continuïteit in 

verhalen en samenwerkingen!’

‘Fijne start van de dag.’

‘Bekendheid geven aan wat ik doe. Leuk om uit te wisselen, per-

soonlijk, professioneel, waar kun je elkaar helpen, tips. Het voor-

deel van een wekelijkse bijeenkomst is dat je anderen beter leert 

kennen en een beter beeld hebt van waar iedereen mee bezig is. 

Je kunt bij wijze van spreken meelopen in iemands proces.’

‘Behoefte om praatjes te maken met mensen. Als zzp’er mis-

te ik de binding met anderen en dat wilde ik veranderen. Meer 

met voeten in eigen wijk en Soos Arnhem-West omarmen. Col-

lega-ondernemers staan vaak voor dezelfde uitdagingen. Het is 

waardevol dat je kunt sparren.’

‘Ik miste contact, leuk om meer mensen te leren kennen. Even 

zitten met elkaar op een vast punt in de week, een pas op de 

plaats en even uit het patroon van alsmaar doorgaan-doorgaan.’

‘Elkaar iets gunnen, meedenken, herkenning, iets nieuws horen, 

ideeën opdoen, op een fijne plek, regelmaat, fijne start van de 

dag en daarna aan de slag’

Hopelijk tot ziens in De Hoedt en de Rand!

W
eet u het nog? Eind vorig jaar vond er in Heijen-

oord een reeks woninginbraken plaats. De in-

breker(s) kwamen vaak binnen door een gaat-

je te boren in het kozijn en de hendel op te duwen. Het 

merendeel bleef - gelukkig - bij een poging. Helaas heeft 

de ‘gaatjesboorder’ afgelopen augustus/begin september 

weer enkele keren toegeslagen. De politie onderzoekt de 

inbraken en speurt naar de dader(s).

U kunt ons helpen

De kans dat uw eigendommen door zo’n inbreker worden meege-

nomen of beschadigd kunnen we samen verkleinen! Veel bewo-

ners denken mee en/of zijn aangesloten bij buurt-apps voor extra 

ogen/oren in de wijk. Dat stellen we op prijs! Alle informatie helpt 

ons als politie en vergroot de kans dat zo’n inbreker wordt gepakt. 

Iedere tip is bruikbaar. Dat kan via telefoonnummer 0900 8844.

Enkele preventietips

• Controleer verouderd hang- en sluitwerk. Goed hang- en sluit-

werk vermindert de inbraakkans met 90% (denk ook aan de 

achterdeur en de ramen!). Kijk op de site ‘Politiekeurmerk Veilig 

Wonen’ voor informatie over hang- en sluitwerk. 

• De recente inbraken zijn vaak gepleegd in de (late) avonduren. 

Maakt u een ommetje (met de hond) en/of ziet u een verdacht 

persoon bij een woning? Bel direct 112!

• Meer preventietips vindt u op www.politie.nl/onderwerp/wo-

ninginbraak.

Inbreker Heijenoord 
was weer terug: let op!

Soos Arnhem-West

[Ruud Willems]
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Openingstijden:
Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

•  Gratis parkeren in de 
parkeergarage onder  
de winkel

•  Ruim 80 parkeerplaatsen
•  Poppentheaters voor  

de kinderen
•  Gratis kopje koffie
•  Vers gebakken brood  

uit eigen bakkerij
•  Ruim 100 aanbiedingen  

per week
•  Ruime slijterij

Osteopathie voor baby’s, 
kinderen en volwassenen

Maurits de Groot  DO-MRO
Niek Looijschelder DO-MRO

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!


