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Onze weegschaal, een ouderwetse beige Soehnle met een mokka-kleurig 

vachtje, is kapot. Niet verwonderlijk want die gaat al bijna mijn hele leven 

mee. Volgens mij was het een plagerig cadeautje van studiegenoten die 

vonden dat ik nogal aan het uitdijen was. Het apparaat heeft me door de jaren 

heen als jonge aankomende moeder, vrouw in de overgang en nu op oudere 

leeftijd behoed voor al te grote gewichtsschommelingen met een wijzertje dat 

altijd naar beneden afgerond kon worden. 

Het duurt even voordat we op zoek gaan naar een nieuwe want in huis is 

een kleine renovatie gaande. De dertig jaar dat we in dit huis wonen hebben 

hun sporen nagelaten. Net als op je huid komen er vanzelf doffe plekken in 

de vloerbedekking, schrammen op de deurposten en verkleuren de gordijnen 

zoals onze haardos. Zelf zagen we het niet maar onze uithuizige dochter maakt 

ons attent op het verval. De garderobekast in de slaapkamer, waarvan de 

spiegeldeur bijna uit de sponning valt, is haar een doorn in het oog. Zelf vind ik 

dat de schimmelige badkamer aangepakt moet worden en als de schilder dan 

toch komt: het trappenhuis kan ook wel een lik verf gebruiken. Maar wat doen 

we dan met de vloerbedekking? Om een lang verhaal kort te maken: we kunnen 

er weer dertig jaar tegen en genieten van de nieuwe kleuren in de hal en de 

zachte vloerbedekking op de slaapkamer. 

Deze week heeft mijn echtgenoot dan toch een nieuwe weegschaal op de 

kop getikt bij Blokker. ‘Twintig procent korting’ glundert hij. ‘O jé, digitaal, dus 

onverbiddelijk’ denk ik als ik het moderne glazen apparaat zie. Wanneer we hem in 

de slaapkamer uitproberen, geeft hij 40 kilo aan. Dat is onmogelijk. Hoe kan dat?

Opeens schiet me te binnen dat je zo’n meetinstrument op een vlakke 

ondergrond moet zetten.

Op de koude tegelvloer van de badkamer is het uit met de pret. Vijf kilo 

aangekomen! Ook onze oude weegschaal zegt het nu. Die is dus helemaal 

niet stuk maar weigert dienst op een verende ondergrond. Nu hebben we twee 

weegschalen: een digitale voor mijnheer want die kan niet meer terug omdat 

het lipje van de batterij eruit is getrokken en een ouderwetse voor mijzelf. En 

de kilo’s? Die proberen we er weer af te lopen en te fietsen zoals in coronatijd.  

Lipje 
Colofon
Redactie 
Emma Bijl, Maaike van den Bos, Erik Braam, 
Peter van der Graaf, 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 11 mei 2022 
Bezorging rond 11 juni 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
• Rudy Machielsen

Rudy.Machielsen@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

Verkeersgroep 
Arnhem-West
De Verkeersgroep Arnhem-West is 
vorig jaar gestart en bestaat uit be-
woners uit Lombok en Heijenoord. 
De werkgroep heeft twee belangrijke 
doelen.

Voor de korte termijn willen we be-
reiken dat verkeersmaatregelen aan 
onze straten zich niet richten op het 
zo snel mogelijk laten doorstromen 
van het autoverkeer, maar op de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
van de wijk.

Op de lange termijn willen we aan 
Gemeente, Provincie en Rijk over-
brengen dat Lombok en Heijenoord 
onleefbaar worden door wijkvreemd 
verkeer en dat een structurele op-
lossing nodig is. Hiervoor zullen de 
overheden moeten samenwerken, 
flinke bedragen moeten reserveren 
en gebruik moeten maken van de 
speciale ‘potjes’ voor knelpunten.

Nieuwsbrieven 
Mocht je prijs stellen op toezending 
van onze nieuwsbrieven, stuur dan 
een mail aan: 
verkeer@arnhemwest.nl

Zoals bekend verhindert de aanwezigheid van de grote stadsbus in onze wijk de inrich-
ting van onze straten als 30km-zone. Daarnaast zorgt de zware bus ook voor schade 
aan de woningen, met name op de plaatsen waar verkeersdrempels het verkeer afrem-
men. Omdat de bus vaak leeg is en de passagiers veelal onderweg zijn naar Papendal, 
onderzoekt de Verkeersgroep Arnhem-West alternatieven voor het openbaar vervoer in 
Heijenoord (én Lombok). 

Concessieverlener
De eindverantwoordelijkheid voor het busvervoer in de stad Arnhem ligt bij de gede-
puteerde van de provincie Gelderland, Jan van der Meer (GroenLinks). Deze heeft al 
aangegeven dat de sluiting van het Rijn-IJssel College aan de Veluwestraat en de veran-
deringen in Het Dorp voldoende aanleiding vormen de huidige situatie te herzien.

Instappen
Onze volgende stap is het schrijven van een voorstel voor een proefperiode van een half 
jaar waarin de grote bus wordt vervangen door kleiner busvervoer, een halfuur dienst 
op een route door Heijenoord en Lombok. Inmiddels zijn de ‘haltestaten’ (aantallen 
in- en uitstappers) bij Breng opgevraagd zodat we ons voorstel ook met cijfers kunnen 
onderbouwen. We zijn op zoek naar wijkbewoners aan dit voorstel willen meeschrijven. 
Reacties kunt u sturen aan: verkeer@arnhemwest.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook 
aanmelden voor de Nieuwsbrief Verkeer.

    Bekijk onze film over het busvervoer 
    in Arnhem-West

Kleine bus, groot effect!

[Hans Wildenberg]

Jan en Hans van de Verkeersgroep Arnhem-West spraken met 
OV-deskundige Bert Takman over de mogelijkheden van een 
buurtbus in onze wijk.



5

LangsRijn&Rails

Buurthuis van Arnhem-West

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

Fotografie-cursus voor kinderen giga-succes!
In februari en begin maart was er een heuse fotografie-cursus in ’t 
Huukske voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. De work-
shops werden gegeven door onze eigen West-Arnhemse fotograaf 
Willeke Kieft. De kinderen konden zowel foto’s maken met hun mo-
biel als met een fotocamera. Aan bod kwamen onderwerpen als 
licht en compositie, door Willeke zeer laagdrempelig uitgelegd. De 
opkomst was groot, ruim twintig enthousiaste kinderen deden mee. 
De cursus wordt afgesloten met een echte expositie in ’t Huukske, 
die vanaf 16 april een aantal weken te zien is. Van elke deelnemer 
zijn er één of meer uitvergrote foto’s te zien. Misschien volgt er ook 
nog een cursus voor volwassen wijkbewoners. Voor de kinderen 
zijn er weer eens in de twee weken allerlei activiteiten, van visagie 
tot een bezoek aan de brandweerkazerne. 
Voor meer informatie over fotograaf Willeke Kieft : 
www.willekekieft.nl

De bingo is weer gestart
Nu er eindelijk geen corona-beperkingen meer zijn, kunnen we 
weer van start met de bingoavond. In principe is de bingo elke 
laatste woensdag van de maand, vanaf 30 maart. We beginnen 
om 20:00 uur en rond 22:30 uur is het afgelopen. Het wordt vast 
weer een hele leuke avond. Je hoeft je niet op te geven en de toe-
gang is vrij. We spelen zes rondes. Vijf gewone rondes en daarna 
de topper waarmee een grote prijs is te winnen. De kaartjes kos-
ten €1,- per stuk en je mag uiteraard zoveel kaartjes kopen als 
jezelf wilt. Doe mee en ontmoet je buurtgenoten in het gezellige 
huiskamercafé van ’t Huukske!

Huukske opgepimpt tijdens NLdoet
Met vereende krachten is ’t Huukske tijdens NLdoet flink opge-
pimpt. Deze landelijke vrijwilligers-manifestatie op zaterdagmid-
dag 12 maart was daar een uitgelezen mogelijkheid voor. Klussen 
die anders in etappes worden uitgevoerd, konden nu binnen een 
paar uur worden geklaard. Bijna dertig vrijwilligers hielpen mee. 
De middag werd uiteraard afgesloten met een borrel en lekkere 
hapjes. We sluiten niet uit dat volgend jaar prinses Beatrix of ko-
ningin Maxima komen helpen. 

Cinema Royal
Op zaterdag 30 aprill draaien we de film Astrid in Cinema Royal 
‘t Huukske. Na de maaltijd van Prins Heerlijk starten we de film 
om 20.15 uur.
Entree:     € 3,-, koffie of thee € 0,50
Locatie:    Buurthuis ’t Huukske, Mauritsstraat 22
Ken je meer filmliefhebbers in de wijk? Neem ze gerust eens mee 
of vertel ze dat ze ook een uitnodiging voor onze films kunnen krij-
gen door een mailtje te sturen aan filmclub.huukske@gmail.com. 
En als je mee wil helpen bij de organisatie, mail gerust of neem 
contact op met Ans Meijnders. 28 mei draaien we De Dirigent en 
zet The Wife op 25 juni ook maar vast in je agenda. 

Foto: W
illeke Kieft

Foto: Ellen Koelewijn

Afgelopen herfst wer-
den er veel stoep-
tegels ‘gewipt’ om 

plaats te maken voor plan-
ten, ook zijn er heel veel 
bloembollen geplant in ber-
men en boomspiegels. Het 
resultaat is duidelijk: veel 
kleur en fleur in de wijk!



6 7

LangsRijn&Rails LangsRijn&Rails

Na twee jaar kunnen we eindelijk weer een ouderwets 
gezellige Koningsdag houden in onze wijk. We heb-
ben nog geen uitgewerkt programma, maar naast 

leuke activiteiten is er natuurlijk wel weer de fiets-parade 
door Heijenoord en Lombok. Hou de website/facebookpa-
gina van ‘t Huukske in de gaten en ook de postertjes in de 
wijk.

Als Sint- en Koningsdaggroep gaan we meer samenwerken met ‘t 
Huukske. Dat deden we afgelopen jaar al en dat leverde een hoop 
positieve energie op! Als je het leuk vindt om rondom de Sint-in-
tocht of met Koningsdag de handen uit de mouwen te steken dan 
horen we dat graag. Je kunt je opgeven bij Marleen via Huukske.
coordinator@gmail.com of gewoon even binnenlopen bij ‘t Huuks-
ke.”

27 april: Koningsdag!

[Gidy van Gaans]

T ijdens mijn wekelijkse bijbaan-
tje (ik breng maaltijden rond 
voor een landelijke organisa-

tie die dat heel slim doet), kwam ik 
in contact met Thea Bouhuijs. Thea 
woont in het Sint Elisabeth’s Gasthuis 
aan het Sint Elisabethshof. Ik bracht 
haar een proefpakket maaltijden en 
complimenteerde haar met hoe ze 
woonde. Ze antwoordde daarop heel 
spontaan: “Als je de volgende keer 
langskomt en tijd hebt, dan geef ik je 
wel een rondleiding”. U begrijpt, het 
ijs was gebroken. 

De week erop kwam ik weer langs met 
maaltijden en aangezien ze de laatste 
klant op mijn route was, had ik nu alle tijd 
om op de eerdere uitnodiging in te gaan. 
Zo gezegd, zo gedaan. Van kelder tot zol-
der heb ik het mooie pand mogen aan-
schouwen en Thea vertelde er allerlei we-
tenswaardigheden en feitjes bij. Toen ze 
aan het eind van de rondleiding vroeg of 
ik wist waarom de Zwarteweg nu precies 
Zwarteweg heet, wist ik dat ik een dame 
had ontmoet die ik wilde interviewen voor 
LangsRijn&Rails.

Thea werd eind april 1931 geboren en 
dus al 90. Maar ondanks dat ze af en toe 
een rollator gebruikt voor haar evenwicht, 

is ze nog behoorlijk kwiek. Zo rijdt ze nog 
steeds zelfstandig auto. Ze komt uit een 
familie die generaties lang een ververij en 
een stomerij heeft gehad in de Molen-
beekstraat in Arnhem met onder andere 
een winkel in de Steenstraat. Thea haalde 
in 1951 al haar rijbewijs.

De oorlog speelt een belangrijke rol in Thea’s 
leven. Op haar dertiende, tijdens operatie 
Market Garden in september 1944, begon 
ze een dagboekje bij te houden. Dit boek-
je heeft ze nog steeds in haar bezit en ze 
gebruikt het ook regelmatig om aan kinde-
ren te laten zien die met school een bezoek 
brengen aan het Airborne Museum, waar 
Thea als vrijwilliger verhalen over de oorlog 
vertelt. Ze bewaart het in plastic, want het 
was gemaakt van niet echt wit oorlogspa-
pier en beschreven met een potlood, dus de 
kans dat het onleesbaar wordt is groot.

In 2000 betrok ze als tweede bewoonster 
een ruim appartement aan de voorkant 
van het Sint Elisabeth’s Gasthuis. Dat 
maakt het cirkeltje van dit verhaal mooi 
rond: ze woont immers in hetzelfde pand 
als waar haar vader in 1944 op zijn bak-
fiets gewonden naartoe bracht omdat het 
kinderziekenhuis in Klarendal al helemaal 
vol lag. Veel van die verhalen uit die tijd 
heeft ze vastgelegd in een eigen biografie.

Oh ja, die vraag over de Zwarteweg, weet 
u het al? Ik zal u een hint geven: het had te 
maken met kolen die aangevoerd werden 
via de Rijn en met paard en wagen om-
hoog gereden werden naar het spoorem-
placement. Ziet u het voor zich?

[EBr]

Thea Bouhuijs

[MP]

Op 5 maart waren er veel vrij-
willigers die de handen uit 
de mouwen wilden steken, 

mede dankzij samenwerking met 
vrijwilligers van de buur-repaircafés 
Bakermat en De Kreek! Het aantal 
reparatieverzoeken was in vergelij-
king met vorige keren wel wat min-
der. Zou dat komen doordat mensen 
in de afgelopen twee jaar veel pro-
ducten hebben weggegooid, omdat 
we niet konden opereren? Nu ja, het 
was supergezellig en prima om in 
het huiskamercafé en atelier te kun-
nen ontvangen en werken.

Als je je afvraagt wàt je zoal kunt laten 
repareren, dan zijn hier wat voorbeel-
den: dit keer werden een koffiemo-
len, nespresso-apparaat, zaklampen, 
Cd-spelers, tafelbel, bril, klokje, een 
vest, broodroosters en koffiezetappa-
raten, lamp, snoeischaar, glas-in-lood-
ramen, afkortzaagmachine, versterker 
en een naaimachine onder handen ge-
nomen.

Sommige dingen deden het letterlijk en fi-
guurlijk  in een handomdraai weer, andere 
vroegen om meer tijdsinvestering. Er was 
geen enkel apparaat dat direct de schroot-
hoop op moest, wel nam een vrijwilliger 
een naaimachine en een broodrooster mee 
naar huis om ze daar te kunnen redden en 
aan de eigenaar terug te bezorgen.

De opbrengst van de fooienpot kwam ten 
goede aan Oekraïne.

4 juni is er opnieuw een kans om kapotte 
stofzuigers, speelgoed en wat ook maar te 
herstellen is, te laten repareren in ’t Huuks-
ke. Ook voor computeradvies en allerlei 
textielwerk kun je dan terecht. 

Wil je meer info, stuur dan een mailtje aan 
huukske.repaircafe@gmail, dit geldt ook 
als je als Arnhem-Wester je twee rechter-
handen wilt laten wapperen!

En nu weet je ook dat er op 4 juni in repair-
café ’t Huukske tussen 10.30 en 13.00 uur 
een klepel hangt…

Heb je de klok al horen luiden in
Repaircafé ‘t Huukske?
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[HM]

Na enkele jaren van slopen, bouwen en 
aanverwante activiteiten opent 13 mei het 
Museum Arnhem weer zijn (nieuwe) deuren. 

Alles is op de schop gegaan, de aanbouw uit de 
jaren ’50 met de Rijnzaal is gesloopt en daar is 
een enorm ‘blok’ voor in de plaats gekomen. Die 
nieuwe vleugel, met handgemaakte tegeltjes in 
verschillende kleuren, loopt vanaf de Utrechtseweg 
door naar het zuiden en steekt een eind boven 
de stuwwal uit. Hij biedt ruimte aan nieuwe 
expositiezalen, kantoren en depots daaronder. 
Ook aan het uitzicht is gedacht. De tuin wordt nu 
onder handen genomen: de beelden krijgen een 
nieuwe plek en zijn straks te bewonderen langs 
nieuw aangelegde paden. Ook binnenin het oude 
gebouw is hard gewerkt aan een nieuwe indeling. 
Een totale ‘make-over’ dus. We zijn benieuwd!

Het museum gaat weer open

9

H et is lente, een nieuw begin… en we mogen weer! Dat 
betekent dat we binnenkort weer paaseieren kunnen 
zoeken in De Calluna! Op zaterdag 16 april worden er 

door de grote paashaas en zijn kleine paashaasjes ruim 200 
paaseieren verstopt op het Callunaveld en in de speeltuin. 

Om 11:00 uur wordt het startschot gegeven voor het zoeken naar 
deze gekleurde eieren. Zorg dat je klaar staat!

Er zijn leuke prijzen te winnen voor de kinderen die het gouden 
of het bronzen ei vinden. De jongsten (t/m groep 2) kunnen in de 
speeltuin zoeken en de oudere kinderen (vanaf groep 3) op het 
Callunaveld. Na het zoeken kan er nog geknutseld en geschminkt 
worden. We maken er een vrolijke ochtend van.

Voor deze paasochtend zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om te helpen (schminken, knutselen, etc.). Aanmelden 
daarvoor kan per e-mail via: decalluna@gmail.com

Op Koningsdag, woensdag 27 april zal er weer een 
kleedjesmarkt zijn bij de Calluna! We kunnen dit jaar eindelijk 
weer deze mooie traditie organiseren!!

Vanaf 12:30 uur kunnen kinderen hun kleedje neerleggen en 
hun spulletjes verkopen. Je hoeft je niet aan te melden. Er is 
ook iets te drinken en eten te koop!

 

Paaseieren 
zoeken
     in De Calluna 

[Kiki Bouwman]

A rnhem heeft de eer om één van 
de speelsteden te zijn voor het 
WK Volleybal 2022 Vrouwen. 

Van 23 september tot en met 15 okto-
ber 2022 strijden 24 landen uit vijf ver-
schillende continenten om de titel van 
wereldkampioen! 

In het kader van het WK Volleybal worden er 
op verschillende plekken in de stad buiten-
sportnetten geplaatst. Stichting De Calluna 
is trots op het feit dat er ook een net op 
het Callunaveld is geplaatst! Voor jong en 
oud een manier om lekker actief buiten te 
spelen. Het net is in hoogte verstelbaar, dus 

voor verschillende sporten te gebruiken. Via 
QR kun je allerlei spelvormen ontdekken, 
voor ieder wat wils! 

De vrijwilligers van Stichting De Calluna no-
digen iedereen in de buurt uit om te komen 
kijken. Neem een bal mee en leef je uit! 

Nieuwe aanwinst 
op het veld van De Calluna
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Laatst kwam ik in gesprek met een 
gepensioneerde landmeter, die in 
Arnhem had gewerkt. Een man die 

hele wijken in kaart bracht, door nauwkeu-
rig elke centimeter op te meten.

‘In welke straat woont u, mevrouw?’, 
vroeg hij, toen ik vertelde op Heijenoord 
te wonen. Ook in onze wijk had hij al me-
tend en kijkend rondgelopen. ‘De Herts-
hoornstraat? Zo! Heeft u zich wel eens 
afgevraagd waarom alle straten eromheen 
naar heideplanten genoemd zijn, terwijl de 
Hertshoorn een Zuid-Amerikaanse varen-
plant uit de jungle is?’

Ik keek hem verbaasd aan, dat had ik me 
nooit afgevraagd. De Hertshoornstraat 
heet in mijn beleving  gewoon de Herts-
hoornstraat, naar die kamerplant die in 
mijn jeugd in elke huiskamer hing,  toen 
een hippe plant.  Nu vragen jongeluitjes, 
als ik mijn straat noem: Herzhoornstraat? 
Herthorenstraat? We hebben zelfs wel 
post ontvangen, gestuurd naar de Neus-
hoornstraat. 

De landmeter legde me uit: toen rond 
1932-1936 de huizen in nieuw-Heijenoord 
gebouwd waren en men straatnamen 
zocht, werd er gekozen voor planten die 
groeiden op de heide en schrale zand-
grond. Zeer toepasselijk, denkend aan 
de grond hier in de (volks)tuinen. Calluna 
betekent zelfs heide, Brem is een ech-
te heideplant, net als de Tormentil en de 

Klokjesgentiaan. Hertshooi is een hele 
familie planten, waartoe het St Janskruid 
behoort, het groeit op arme zandgrond. 
Een ijverige ambtenaar had nog nooit van 
Hertshooi gehoord, wel kende hij onge-
twijfeld de Hertshoorn die waarschijn-
lijk  braaf aan de wand in zijn huiskamer 
hing en zo vulde hij netjes bij onze straat 
’Hertshoornstraat’ in. Niemand die het 
merkte, het klonk meteen vertrouwd.

Dit verhaal moest ik aan Christ’l Benter-de 
Bruin gaan vertellen, onze buurvrouw die 
sinds 1938 in de Hertshoornstraat woont. 
Zij weet altijd alles van de straat, het leek 
me leuk haar eens wat nieuws te vertellen. 
Maar Christ’l had míj wat te vertellen: 
“Mijn oudste zuster Liesl was een groot 
plantenliefhebber en had er veel kennis 
over. Zij had de verkeerde straatnaam 
opgemerkt.  Zij heeft in 1964 een keurig 
verzoek naar de gemeente Arnhem ge-
stuurd om de naam recht te zetten. Ze 
deed dat vanuit haar werk als rijksambte-
naar bij Staatsbosbeheer. Zij besprak daar 
alles omtrent de natuur met haar directeur, 
de heer ir. van Medenbach de Rooy. Hij 
woonde in Oosterbeek. Vandaar het adres 
op de brief. 

Christ’l, die een goed gedocumenteerd  
familiearchief heeft, liet me de antwoord-
brief van de gemeente Arnhem zien, ge-
stuurd aan de werkgever van haar zus: 
“Uw opmerking over de Hertshoornstraat 
hebben wij zeer gewaardeerd. Met het 

oog op de vele bezwaren die dat voor de 
bewoners medebrengt, hebben wij tot 
dusver gemeend geen voorstellen tot wij-
ziging van de benaming te moeten doen”. 
Christ’l en ik keken elkaar eens aan. Als er 
in 1964 een dergelijk antwoord van de ge-
meente komt, zal dat in 2022 waarschijn-
lijk niet anders zijn. 

En, willen wij eigenlijk wel een nieuwe 
naam voor onze straat? Ook al wordt post 
voor Christ’l soms bezorgd op de Her-
tenlaan? Hertshoornstraat een verkeerde 
straat? Nee, we voelen ons echt thuis in 
de Hertshoornstraat, mooi zo laten, het 
klopt helemaal!

[Roelli Verbeek ]

met documentatie van Christ’l de Bruin. 

HertsHertshoohoornstraat?rnstraat?  
                  Hier klopt iets niet!Hier klopt iets niet!O ns repertoire bestaat uit muziek uit de af-

gelopen zeven eeuwen: van renaissance tot 
hedendaags en alles wat daar tussen zit. 

Aanvankelijk zong Nomen Nescio vooral religieus 
repertoire, tegenwoordig zitten er ook veel wereldse 
werken in onze koormap.

Onder leiding van onze dirigent Marja Stoter willen we het beste uit 
onszelf en uit de muziek zien te halen. Nieuwe muziek wordt dan 
ook ingespeeld, deze krijg je per e-mail, zodat je ook thuis kunt 
oefenen. Daarnaast zijn gezelligheid en onderlinge betrokkenheid 
bij Nomen Nescio erg belangrijk.
 
Nomen Nescio repeteert tegenwoordig op woensdagavond van 
20:00 uur tot 22:00 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Adolf 
van Nieuwenaarlaan 4 in Arnhem (vroeger op het Prisma in Klim-
mendaal). Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met 
onze secretaris Ingrid ten Feld (koornomennescio@gmail.com / 
0655574122)  of  onze dirigent Marja Stoter (marjastoter@live.nl  / 
0611163529).
 
Je bent welkom om een repetitie bij te wonen. Meld je vooraf wel 
even aan, dan zullen we zorgen dat er bladmuziek voor je klaarligt.

Kamerkoor Nomen Nescio 
zoekt nieuwe leden in alle stemgroepen
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In samenwerking met ArnhemAAN 
en bewoners van Lombok heeft 
Volkshuisvesting Arnhem gratis be-

spaartassen uitgereikt aan alle huur-
ders van Volkshuisvesting Arnhem in 
de wijk Lombok. Ook de Leefbaar-
heidsalliantie Midden Gelderland was 
bij deze huis-aan-huis actie betrok-
ken. 
 
De tassen die werden uitgereikt zijn al 
uniek omdat ze met de hand zijn gemaakt 
van gerecycled zeildoek in samenwerking 
met Fraenck, Siza, Okimono en gemeente 
Arnhem. In de tas zitten slimme producten 
waar bewoners direct mee aan de slag 
kunnen om energie te besparen. Zo zitten 
er onder andere een ledlamp, een stekker-
doos en radiatorfolie in. Ook krijgen de be-
woners een waardebon thuisgestuurd om 

zelf nog meer energiebesparende produc-
ten aan te schaffen.  
 Was u niet thuis, maar heeft u wel een flyer 
van ons ontvangen? Dan kunt u op vertoon 
van de flyer alsnog een ArnhemAAN tas op-
halen bij het kantoor van Volkshuisvesting 
(Kadestraat 1 Arnhem).
 
ArnhemAAN is een initiatief van gemeente 
Arnhem, Energieloket Midden Gelderland 

en een groep energiebewuste Arnhem-
mers. Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.arnhemaan.nl
 
Volkshuisvesting Arnhem

Met vriendelijke groet,

[Yve van Duijn]

Projectleider Sociale Ontwikkeling
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LangsRijn&Rails LangsRijn&Rails

A fgelopen weken liep de enquê-
te onder deelnemers aan Pa-
nelWest over het besteden van 

de € 22.500 die overbleef van het be-
wonersbudget voor Lombok en Heijen-
oord in de paar afgelopen jaren. Dat 
geld heeft  de Werkgroep Innovatieve 
Wijkdemocratie (de mensen achter 
PanelWest) na overleg met  het Team 
Leefomgeving Arnhem Noordwest 
weten vast te houden bij de gemeen-
te. Voorwaarde  is wel dat dit in 2022 
wordt uitgegeven aan zaken waarvoor 
het bewonersbudget is bedoeld: be-
trokkenheid van bewoners organise-
ren, stimuleren en daarover communi-
ceren. 

Samen met organisaties die in de buurten 
actief zijn hebben wij een aantal doelen be-
dacht. In de eerste twee weken van maart 
zijn de mogelijkheden voorgelegd aan de 
227 deelnemers aan PanelWest. Er kwa-
men 117 reacties, dat is 52%. Deelnemers 
konden eerst 10 ideeën uitkiezen die ze het 
beste vonden. Vervolgens mochten ze 100 
punten verdelen over de uitgekozen ideeën 
om aan te geven hoeveel geld ze daaraan 
zouden willen besteden. 

Hiernaast de resultaten. In de kolom “Ge-
kozen” staat het percentage van de deel-
nemers die het bij hun top-10 van goede 

ideeën rekenen. Onder “Gewicht” staat het 
gemiddelde aantal punten dat deze deel-
nemers aan het idee geven. Als voorbeeld: 
het idee “bloembollen planten in bermen 
door de wijk” vond 63% (dus 74 mensen) 
een goed idee. Deze mensen gaven er 
gemiddeld 13,2 van de 100 punten aan. 
Sommige ideeën met minder stemmen, 
krijgen toch een hoger aantal punten. Dat 
kan bij voorbeeld omdat mensen vinden dat 
daar meer geld heen zou moeten dan naar 
andere ideeën. De hoogste 10 scores zijn 
groen gekleurd in de tabel, de laagste rood

Behalve deze ideeën die al waren inge-
diend door organisaties, kwamen er meer 
suggesties voor besteding van het budget. 
Sommige pasten niet in de doelen van het 
bewonersbudget, zoals het tegengaan van 
sluipverkeer, verbeteren van verkeersveilig-
heid of meer toezicht en handhaving. Daar 
zijn andere potjes voor, we geven ze door 
aan de gemeente. Ook waren er sugges-
ties voor meer groen of speeltoestellen. Die 
kunnen we hopelijk combineren met geko-
zen voorstellen. En iedereen met een goed 
idee kan ook zelf een aanvraag doen voor 
het gewone bewonersbudget van 2022, 
niet alles hoeft uit de reserve! 

Met Team Leefomgeving gaan we kiezen 
hoeveel ideeën we voor het totaalbedrag 
kunnen uitvoeren en gaan we op zoek naar 

mensen die erbij willen helpen. Belangrijk is 
wel dat het idee in 2022 kan worden uit-
gevoerd dus dit toetsen we ook. Sommige 
ideeën kunnen wellicht ook door de ge-
meente worden uitgevoerd of op een later 
moment (b.v. opknappen van een speelplek 
of een speeltoestel plaatsen). 
Wil je meedoen met de uitvoering: stuur een 
mail naar wijkdemocratie@arnhemwest.
nl  en geef aan voor welk onderwerp je be-
langstelling hebt.

Ook goed nieuws: er hebben zich deelne-
mers gemeld die mee willen werken aan 
volgende enquêtes van PanelWest. Die krij-
gen snel bericht.

Werkgroep Wijkdemocratie, 

[Peter van der Graaf, Erik Opdam¨]

ACTIVITEIT GEKOZEN GEWICHT

Bloembollen planten in bermen door de wijk 63% 13,2

Nestkastjes ophangen door de wijk 56% 16,0

Kerstmarkt op Hoeve Klein Mariëndaal 40% 11,1

Opknapbeurt van de kooi en speelplek Alexanderstraat 40% 13,4

Koningsdag 4.0 met vrijmarkt op het Callunaveld, foodtrucks, cateraars uit de buurt 38% 13,8

Vernieuwen hangplek Calluna-veld inclusief verlichting met zonnepaneel 36% 13,9

Pluktuin aanleggen bij Rosorum 33% 13,6

Opknapbeurt speelplek Hertshoornstraat 32% 14,3

Bijdrage aan geluidsisolatie van oefenruimte WAMV aan de Nassaustraat. 30% 15,7

Sportroutes aanleggen door wijken (bordjes, markeren op stoep, afstanden aangeven)
Fitnessbaan aanleggen b.v. in Arnhems Buiten, langs spoor, Calluna

29% 16,3

Reeks workshops met professionele begeleiding (Jacobiberg) voor kinderen en beginnende 
kunstenaars/ muzikanten (toneel, grafisch ontwerp, muziek)

28% 12,2

Groot scherm aan De Calluna voor buitenbios, wijkfilmavonden 26% 11,8

Kerstboom en verlichting voor Calluna, ’t Dorp en Nassauplein 26% 10,1

Jeu de Boulesbaan aanleggen b.v. bij Rosorum, Arnhems Buiten, Alexanderstraat 26% 11,6

Extra groot buurtfeest 2022 25% 16,3

Grote zomeractiviteit Speelvallei de Tra: animatieteam, stormbaan, springkussen etc. 25% 11,1

Verhard sportveld (basketbal, badminton) aanleggen b.v. bij Rosorum of Arnhems Buiten 25% 13,5

Vergoeding voor de vrijwilligers van de wijkkrantredactie 24% 10,1

Extra speelobject voor op de skatebaan 22% 13,4

Popfestivalletje in Arnhems Buiten door Jacobiberg 22% 13,3

Extra speeltoestel (b.v. wipwap) op speelveld Calluna 21% 13,7

Inhuur medewerker voor de kinderclub in ‘t Huukske 19% 14,0

Knoppencursus computer en tablet voor digibeten 18% 12,3

Gezamenlijk groen-gereedschap aanschaffen en uitlenen (kast bij ’t Huukske) 15% 8,8

Banners, flyers, online werk en bijeenkomsten van de verkeerswerkgroep 12% 10,2

ArnhemWest in beeld: filmclub die Arnhem West en activiteiten in beeld (film) brengt en 
verspreid op Website en Facebook, Instagram, Youtube

11% 8,1

Discussie-module aan PanelWest/ ArnhemWest.nl: niet alleen stemmen, ook discussie 10% 12,5

Muurkrantkasten voor posters en Langs Rijn en Rails Extra 9% 10,5

Een themanummer van de wijkkrant LangsRijn&Rails uitgeven met berichten over deze 
extra buurtactiviteiten

8% 11,9

Aankleding Brocante-markt Mr. D. Ruivenpad 4% 6,6

Uitslag enquête Welke activiteiten voor 
het reserve bewonersbudget
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LangsRijn&Rails

Oranjestraat 77, 6812CM Arnhem
Tel. 026 - 4433903

www.wijnkoperijrobpeters.nl

Voor al uw 
Speciaal bieren

Wijnen
Gedistilleerd

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
 

 

 

Peuteropvang  

Zand op de Mat 

 

Peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar 

in De Calluna 

Open maandag t/m vrijdag 

www.zandopdemat.nl 

kinderdagverblijf@zandopdemat.nl 

 

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

V ier tweedejaars studenten van de opleiding Bos en 
Natuurbeheer van Van Hall Larenstein zijn van start 
gegaan met hun opdracht: voorstellen maken voor 

een inrichtingsplan voor de wijken Lombok, Heijenoord en 
Hoogstede – Klingelbeek. Vanuit GroenWest hebben we ze 
rondgeleid in de wijken, de studenten zijn nu bezig met het 
vormgeven van hun plan van aanpak.

Zij doen dit in opdracht van de gemeente Arnhem en van hun ei-
gen opleiding. De gemeente heeft als doelstelling de biodiversiteit 
in de gemeente Arnhem te herstellen, behouden en versterken. 
Zij wil dit onder andere doen door het maken van inrichtingsplan-
nen voor adoptiesoorten per wijk. 

Dit plan komt tot uitvoering in samenwerking met de bewoners. 
De studenten hebben inmiddels een aantal interviews gehad met 
organisaties en bewoners uit de wijk. Ze kiezen, in overleg met 
bewoners, uiteindelijk drie adoptiesoorten die voorkomen in de 
wijk en ze maken een plan om de leefomgeving voor deze soor-

ten te optimaliseren. Hierbij geven de studenten ook advies aan 
de bewoners, omdat veel stedelijk groen bestaat uit tuinen. Op 
deze manier krijgt de wijk een grotere biodiversiteit.

We zijn benieuwd naar hun uiteindelijke bevindingen en voorstel-
len.

Met duurzame groet,
[Marieke Kleinhuis]

En ook nog dit:
Altijd al meer willen weten over vogels in de wijk? Kom dan naar 
’t Huukske (huiskamercafé) voor een lezing hierover. Matthias 
Koster uit Lombok is een fervent vogelaar en weet veel over bij-
voorbeeld de mussen en gierzwaluwen in onze wijk en wat je als 
bewoner kunt doen om hun leefgebied te verbeteren. Op don-
derdag 21 april 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.

GroenWest

Hallo, ik ben Pauline Blijjenberg en ik schrijf over 
mijn geweldige ervaringen met Buur voor Buur. Met 
twee andere vrijwilligers, Corry en Ans, heb ik daar 

altijd met heel veel plezier aan gewerkt. Wat een geweldig 
project is dit geworden. Zoveel enthousiaste mensen die 
zo genieten van de kookkunsten van de leerlingen van het 
Rijnijssel-college. 

Het is allemaal begonnen in het clubhuis ’t Huukske, waar de 
leerlingen eerst het eten heenbrachten dat zij gekookt hadden. 
Toen dat op een gegeven moment het niet meer haalbaar was, 
besloten we het in de school zelf te houden. Zo’n 60 personen 
komen iedere maand om gezellig te eten, jong en oud, wat ge-
noten de mensen ervan, geweldig gewoon. En voor de leerlingen 

was het ook fijn: zo konden zij hun kookkunsten laten zien, dus 
een win-win situatie voor beide partijen. We doen dit project zo’n 
veertien jaar, dus zeker een heel geslaagd project. Wij als vrijwilli-
gers hebben het met heel veel plezier gedaan, bedankt daarvoor 
allemaal. Wat wij zeer betreuren is dat Buur voor Buur gaat stop-
pen. De school gaat helaas verhuizen naar de Velperweg. Maar 
wie weet wat er nog eens op ons pad komt. 

Wij willen hierbij de  leerlingen en de docenten enorm bedan-
ken voor de gezellige jaren. En wij wensen voor jullie hele fijne 
leerjaren op jullie nieuwe school. Pauline en Corry, Ans, Kees en 
Hermien jullie ook allemaal bedankt voor de gezellige jaren die we 
saampjes hebben doorgebracht.  groetjes Pauline. 

Buur voor Buur

[Pauline Blijjenberg]



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 • UPS Access Point
  DHL servicepunt • DPD servicepunt • foto-direct-klaar 

 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

Achter de Praxis Amsterdamseweg!
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