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Zo plotseling als ze in de straat verschijnen en ’s morgens in alle vroegte 

het ochtendconcert van de vogels overstemmen met de pruttelende 

inzet van een sleuvengraafmachientje, vergezeld door het geknars 

van schuivende stoeptegels, zo plotseling zijn de mannen in hun oranje 

overalls weer vertrokken, ons huizenblok beduusd achterlatend met een 

loopgravenstelsel voor de deur. 

Wanneer we ons voor de tweede avond op rij met de buren buigen over alle 

kabels die in de sleuf liggen en we om de beurt gissen wat nu de gasleiding 

is die volgens netwerkbeheerder Liander vervangen moet worden, verbergen 

we onze teleurstelling over de snelheid van de werkzaamheden. Het zal wel 

zo horen. Gek is het wel dat alles zo open blijft liggen. Ook gek dat alles 

vernieuwd wordt terwijl ‘we van het gas af moeten’.

Een halve week later zie ik opeens wat werkvolk aan de overkant van de 

weg en stap erop af. Het blijken werknemers van aannemer Van Gelder die 

eens poolshoogte komen nemen. De projectleider van deze klus is plotseling 

uitgevallen en er is blijkbaar geen invaller. Zelf zijn zij aan de Volker Stevinweg 

bezig. ‘Maar ja, dit kan niet zo blijven liggen’, zijn ze het met me eens. Ik bied 

ze koffie aan en leg ze in de watten met een stuk taart dat over was van het 

weekend. Even later wordt er druk gebeld en ja hoor, in de middag arriveren 

nog meer mannen en hoor ik tot mijn voldoening weer gepruttel en geschuif. 

 

De dagen erna hebben we de goedlachse mannen nog twee keer op de koffie 

en blijkt dat wat we voor de gasleiding hebben aangezien de waterleiding 

was en dat we de gasbuis helemaal niet hadden kunnen zien omdat er niet 

goed gegraven was. De drie vertellen vol enthousiasme over hun werk dat 

ze al zo’n dertig jaar doen. Volgens hen zijn de nieuwe buizen echt nodig.

Net voor de eerste onweersbuien zit de sleuf weer dicht en nemen we 

afscheid. Zij verkassen de spullen naar het volgende huizenblok. Er is daar 

vast wel weer iemand die koffie wil zetten. Vooral als de boel stagneert.

Van het gas af 
Colofon
Redactie 
Emma Bijl, Maaike van den Bos, Erik Braam, 
Peter van der Graaf, Nienke Jongsma, José Juten, 
Anne Luchies, Maria Pompe, Ilse Verheijen, 
Anne Marie Voskamp 
eindredactie Hadewych Martens
vormgeving Marijn Davids
drukwerk Wilco

Redactieadres 
wijkkrant@arnhemwest.nl 

Klachten over de bezorging?  
Bel, schrijf of mail het de redactie. 

Extra exemplaren 
zijn verkrijgbaar bij Vonk.

Kijk ook eens op de website en facebookpagina 
van Arnhem-West.  Daarop is de wijkkrant 
ook  digitaal te bekijken.

Aanlevering kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn & Rails 

inleveren vóór 10 augustus 2022 
Bezorging rond 10 september 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

Hoe vaak rijd jij als West-Arnhemmer op de Heijen-
oordseweg langs ‘Het Dorp’, Klimmendaal, het Cal-
lunaveld en de basisscholen? Regelmatig toch? Is 

je tussen al deze bekende plekken ook entrea lindenhout 
opgevallen? Wat weten wij als Arnhem-West eigenlijk van 
deze pleegzorgorganisatie die binnen onze wijk ligt?

Als pleegouder heb ik zelf jarenlang ondersteuning vanuit deze or-
ganisatie ontvangen. Ik ben er regelmatig geweest. En zij ook bij 
mij thuis. Het is mooi dat pleegzorg zo vormgegeven wordt. Vol-
gens mij is het voor de wijk/buurt niet altijd duidelijk hoe het zit met 
een gezin (en dat kan een bewuste keuze zijn). Maar ze zijn er, ook 
in Arnhem-West. Pleeggezinnen, pleegkinderen en pleegouders!

Het soms ‘dorpse’ karakter van onze wijk heeft bij ons wel invloed 
gehad op hoe dingen zijn verlopen. Het is een fijne omgeving voor 
kinderen. Voor pleegkinderen heeft het dus zoveel meerwaarde!

In iedere gemeente en wijk wonen ouders en kinderen die on-
dersteuning nodig hebben, ook in de vorm van pleegzorg. De 
specifieke aantallen van deze ondersteuningsvraag en de zicht-
baarheid van pleeggezinnen in onze wijk zijn eigenlijk niet van be-
lang en worden bewust (in verband met de gevoeligheid voor de 
betrokkenen) niet verspreid. Maar waarschijnlijk kent iedereen wel 
iemand die met deze vorm van ondersteuning te maken heeft. 

In het belang van ouders en kind(eren) zoekt entrea lindenhout zo-
veel mogelijk naar een pleeggezin dat dichtbij is. Want hoe fijn is het 
als het kind naar zijn eigen school of sportclub kan blijven gaan! Of, 
als er weekend-ondersteuning voor ouders nodig is, dat een kind 
gewoon met zijn eigen vriendjes kan blijven spelen en niet onnodig 
lang in de auto hoeft te zitten op weg naar het pleeggezin!

 

Pleegzorg 
in Arnhem West

entrea lindenhout

Entrea lindenhout heeft veel expertise in huis. Samen voor kind en 

gezin! Ze zijn er als het opgroeien en opvoeden te ingewikkeld wordt. 

Voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met hulp thuis, op school of in 

de buurt. Dichtbij. Hulp die zo kort mogelijk duurt, maar ook zo lang 

als voor een kind, ouder en/of gezin nodig is. Eén van de vormen 

van hulp die zij bieden is pleegzorg.

Wat is pleegzorg eigenlijk?

Natuurlijk willen we dat kinderen thuis bij ouders opgroeien. Soms 

kan dit (voor korte of langere tijd) niet. Voor hen zoekt entrea linden-

hout een plek in een pleeggezin, waar ze in een gewone gezinssi-

tuatie terecht kunnen. Een plek waar ze zich thuis voelen, zichzelf 

kunnen zijn en opgroeien, voor zo lang als nodig. Natuurlijk in een zo 

vertrouwd mogelijke omgeving. Ook is deeltijdpleegzorg mogelijk, 

waarbij ouders worden ondersteund bij de opvoeding van hun kind. 

Kinderen kunnen dan wel gewoon thuis blijven wonen.

Wie zijn pleegouders?

Pleegouders zijn ‘gewone’ mensen, die tijdelijk voor het kind van een 

ander zorgen. Ze hebben een specifiek selectie- en voorbereidings-

programma doorlopen. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen in 

de opvoeding van hun pleegkind. Pleegzorg gaat altijd in samenwer-

king met ouders. Want, waar een kind ook is, hij/zij heeft zijn/haar 

ouders altijd bij zich.

[IV]

Wist je dat we ook bij ons in de wijk pleegouders zoeken, zo-
wel voor voltijd als ook voor twee weekenden in de maand? 
Wil je meer weten? Kom dinsdag 5 juli naar onze info-avond op 
de Heijenoordseweg! Aanmelden kan op: 
www.ikwilpleegouderworden.nl. 

Wil je meer weten over pleegzorg?
Neem gerust contact op met Janine, zij beantwoordt graag jouw 
vragen: j.wolven@entrealindenhout.nl of 06 82 44 37 16.

‘Laten we in onze fijne buurt zorgdragen 
voor elkaar en onze kinderen. Juist als het 
even wat moeilijker gaat.’

- Pleegouder Arnhem-West

‘Familie, de buurt, verenigingen en school 
spelen een belangrijke rol in het bieden 
van een zo’n warm en huiselijk mogelijke 
omgeving voor alle kinderen!’

- Pleegouder Arnhem-West
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Buurthuis van Arnhem-West

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

Workshop fotografie 
voor jong en oud
(vanaf 16 jaar)
Na het succes van de work-
shop fotografie voor kinde-
ren door Willeke Kieft is er 
nu een workshop voor ie-
dereen vanaf 16 jaar: ‘Breng 
jouw wereld in beeld’.
Je gaat ontdekken hoe 
ontzettend leuk het is om 
het alledaagse leven vast 
te leggen met je camera of 
telefoon. Willeke deelt haar 
passie, kennis en ervaring 
waardoor je geïnspireerd 
raakt om zelf aan de slag te gaan. 
De kosten zijn €125,00 voor 5 maandagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur plús een praktijkochtend (nader te bepalen). Er kunnen 
maximaal 6 deelnemers meedoen. We starten 27 juni. Je kunt je 
opgeven via willeke.kieft@gmail.com

Zeer geslaagd sponsordiner voor Oekraïne
Aan de Arnhemse Rijnkade liggen twee schepen waar ruim 300 
Oekraïense vluchtelingen onderdak hebben gekregen. Hen worden 
naast een veilige plek ook diverse activiteiten aangeboden, ook door 
’t Huukske. Er is een kookactiviteit gestart waarbij de vluchtelingen 
mét en vóór elkaar koken. Om deze activiteit financieel mogelijk te 
maken organiseerde ‘t Huukske een sponsordiner waarbij originele 
Oekraïense gerechten werden geserveerd die door Oekraïners 
waren bereid. De belangstelling hiervoor was zo groot dat we 
helaas een aantal mensen moesten teleurstellen. Het was een 
zeer geslaagde en gezellige avond. Het eten was verrukkelijk en 
de opbrengst was liefst €1000. Hartelijk dank aan allen die hieraan 
hebben meegewerkt en bijgedragen!

Marleen Verbree is sinds oktober 2020 coördinator van 

’t Huukske. Niet iedereen weet wat deze 50-jarige er uit-

spookt. En niet alle buurtbewoners weten wat zij zelf kun-

nen doen in het buurthuis van onze wijk. Daar brengen we 

met dit interview verandering in.

Hoe ben je bij ’t Huukske begonnen?

In 2016 ben ik vanuit Utrecht in Arnhem komen wonen, na ongeveer 

een jaar heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij ’t Huukske. Ik was een 

tijdje gastvrouw, deed de pr en communicatie. In oktober 2020 nam 

ik het coördinatorstokje over van Jeanine Lenting. Ik word voor 24 uur 

per week betaald uit een gemeentelijke subsidiepot voor ‘ontmoeten en 

verbinden’ maar ben in dienst van ’t Huukske. 

Wat trekt je vooral aan in dit werk?

Het is héél erg leuk om met zo veel verschillende mensen contacten te 

hebben. Het is geweldig te ervaren dat veel vrijwilligers zich committeren 

aan het buurthuis en zich er enorm voor inzetten. Als verpleegkundige 

kwam ik veel verdriet en ellende tegen.  Als coördinator ben je vooral be-

zig met ‘leuke dingen’. Het is fijn om iets positiefs te kunnen betekenen 

voor de wijk en haar bewoners. Door het organiseren van activiteiten 

kan ik mensen met elkaar verbinden en ’t Huukske speelt daarin een 

centrale rol.  

Je werkt in opdracht van het bestuur. 

Hoe is je taakomschrijving?

Kort gezegd is dat een balans vinden in commerciële verhuur- en 

buurtactiviteiten.  ‘Van verhuurhuis naar buurthuis’. ’t Huukske draait 

volledig in zelfbeheer, we krijgen geen subsidie. Van de inkomsten uit de 

verhuur van de ruimtes betalen wij onze vaste lasten én organiseren we 

wijkgerichte activiteiten. We zijn er voor álle buurtbewoners van Arnhem 

West, dus voor jong en oud, met of zonder krasje…  Ook onderhoud ik 

contacten met organisaties binnen en buiten de wijk.

Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan vooral uit het coördineren van 

diverse activiteiten en de daarvoor benodigde vrijwilligers. 

Als coördinator ben ik het centrale aanspreekpunt. Ik ondersteun bij het 

opzetten en uitvoeren van activiteiten en kan bijvoorbeeld ook helpen bij 

een subsidieaanvraag. Wat vooral belangrijk is, is dat mensen blij komen 

en blij hun weg vervolgen, zoals met Koningsdag en een eetgelegenheid 

voor mensen met een kleine portemonnee, een sponsordiner voor Oek-

raïners en meer. Zo zorgen we met z’n allen voor elkaar. 

Hoe ziet je ideale ’t Huukske eruit?

Als een verlengstuk van je huiskamer. Wat zou het mooi zijn als ’t Huuks-

ke van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat open is voor iedereen die er 

iets wil komen brengen en halen. Een piepklein voorbeeldje daarvan is 

het boekenkastje dat nu buiten staat en ook de activiteiten zoals bij ‘NL 

doet’: daarbij zorg je voor een opgeruimd buurthuis en je krijgt er een 

goed gevoel en gezelligheid voor terug.

Bij je start viel je direct met je neus in de corona! 

Hoe was dat?

Dat was natuurlijk wel een hoop geregel, maar we hebben letterlijk met 

kunst- en vliegwerk tussen lockdowns door leuke dingen kunnen doen, 

samen met Calluna, de Tra en de WAMV; kerstboompjes naar vrijwil-

ligers brengen, paasspeurtochten en de Koningsdagen brachten veel 

verrassend plezier.

Veel vaste activiteiten konden helaas even niet doorgaan, zoals de kof-

fieochtenden, de bingo, filmclub, de maandelijkse maaltijden van Hare 

Majesteit en Prins Heerlijk. Sommigen mensen zijn hierdoor de verbin-

ding kwijtgeraakt, vereenzaamd en sommige vrijwilligers begonnen met 

ander werk. Maar nu we weer ‘vrij’ zijn, zien we toch weer nieuwe ge-

zichten. Gastvrouw Lana verzorgt een koffieochtend, en Corrie, die door 

de SWOA op ’t Huukske werd gewezen, gaat huurders ontvangen en 

hen de weg wijzen. De zware taak van verhuur kan ik nu met een gerust 

hart aan Guus en Rasmus overlaten. 

Ik begrijp dat er naar nieuwe bestuursleden wordt gezocht?

Ja, er zijn nu nog twee bestuursleden en dat is niet genoeg voor het 

voortbestaan van ’t Huukske. Frans Westdorp (bestuurslid en penning-

meester) stopt binnenkort, waardoor het voortbestaan van ’t Huukske 

in gevaar komt. Nieuwe bestuursleden vinden is niet makkelijk. Daarom 

wordt nu ook in een denktank, bestaande uit verschillende organisaties 

in het sociaal domein, Team Leefomgeving en de vrijwilligerscentrale na-

gedacht over een andere constructie.

Denk je hier nog 17 jaar, dus tot aan je pensioen te wer-

ken?

Nou nee hoor, maar voorlopig ben ik nog lang niet klaar! Ik ben pas te-

vreden als we het buurthuis helemaal autonoom kunnen blijven draaien, 

zonder tussenkomst van bijvoorbeeld Rijnstad of de gemeente. Dat we 

het, als wijkbewoners,  samen met elkaar kunnen en dat iedereen de 

weg naar de Mauritsstraat 22 weet te vinden en zich daar welkom voelt. 

Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren.

Ik ben regelmatig met wijkbewoners in gesprek over wat zij graag zouden 

willen in en van ’t Huukske. Zo verzamel ik ideeën en wensen en kijk naar 

wat wij voor de wijk kunnen betekenen. Ik hoorde bijvoorbeeld van buurt-

bewoners dat er ‘niets meer te doen is in de wijk’: de kroeg is dicht en de 

biljartclub is opgeheven. Daarom starten we per 1 juni met een huiska-

mercafé op de woensdagavonden. (3 x per maand vanaf 20.00 uur. De 

laatste woensdag van de maand blijft natuurlijk voor de gezellige bingo). 

Andere ideeën zijn het houden van lezingen, voetbal-kijkavonden, info 

over trapliften, een buurtquiz, EHBO-cursussen, presentaties van Panel-

West, zingevingsvraagstukken, enzovoort. Iedereen met een goed idee, 

of die kan en wil helpen met het uitvoeren daarvan: laat maar horen! 

Wil je op de hoogte blijven van de dagelijkse gang van zaken, kijk dan  

op www.facebook.com/tHuukskeArnhemWest/. Ik heb er veel plezier in 

om die actueel te houden!

Er zijn nogal wat muzikale mensen in Arnhem-West, 

wat denk je van een jam-sessie in ’t Huukske?

Dat lijkt me superleuk en dat past ook precies in een van mijn plannetjes: 

iedereen die een instrument bespeelt en het leuk vindt om samen te 

musiceren, kan een mail sturen aan huukske.coördinator@gmail.com. 

Ik verzamel dan de gegevens, zorg voor de verbinding en hoop dat er 

zich ook iemand aanmeldt die het één en ander harmonieus kan regelen.

En heeft men andere noten op zijn zang, dan ben ik op dit adres bereik-

baar, of wip eens binnen op maandag, dinsdag-, donderdag- of vrijdag-

morgen…. 

Dank voor je verhaal Marleen, 

hiermee heb je een wel-klinkende toon gezet!

Geluiden uit ‘t Huukske
    Daar zit muziek in!

Start open café 
op de woensdagavond vanaf 1 juni

Kinderactiviteiten
Om de twee weken is er van 14.00 tot 15.30 uur een leuke 
en doorgaans gratis kinderactiviteit in ’t Huukske. Je moet 
je wel even aanmelden via huukske.kids@gmail.com

Woensdag 22 juni  Kunstclub 
Woensdag 6 juli Natuurbelevingen
Woensdag 20 juli     Stoer Buiten Koken

[MP]
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Hoe leeft de oorlog in Oekraïne in onze wijk? Een paar 
jaar terug waren de aanwezigheid van Syrische vluch-
telingen en de inzet van West-Arnhemmers goed zicht-
baar. Ik vroeg mij af hoe het hier nu zit met de Oekraïense 
vluchtelingen en de inzet en betrokkenheid van ons allen.

Op de fiets toerde ik door Arnhem-West om te kijken wat ervan 
te zien was. Aan verschillende gevels trof ik Oekraïense vlaggen 
aan, waarmee mensen te kennen geven ‘achter Oekraïne’ te 
staan’. Fijn! We voelen ons solidair! Maar er gebeurt vast veel 
meer, wat we niet zo een-twee-drie zien.
Ik zet mijn fiets neer in de Bremstraat en bel aan bij Stella Cor-
nelissen. Zij kan mij er alles over vertellen. Stella is inmiddels 
locatiemanager van de vanuit Gemeente Arnhem geïnitieerde 
noodopvanglocaties: de door het Leger des Heils geëxploiteer-
de vluchtelingenopvang voor ruim 300 Oekraïners op de twee 
cruiseschepen aan de Rijnkade.
Stella ervaart binnen de wijk een grote bereidheid van mensen 
om zich in te zetten. We zijn toch een wijk met een bepaalde 
‘mindset’. We hebben het veelal zelf goed voor elkaar en als 
we een bepaald onrecht voelen willen we graag concreet iets 
doen voor een ander. De al bestaande kanalen worden makke-
lijk weer geactiveerd, velen hebben aan een half woord genoeg 
en staan klaar om praktisch en snel te handelen.
Stella wilde zich gaan inzetten, had net een klus af en tijd over. 
Maar uiteindelijk werd ze locatiemanager, natuurlijk wel een 
functie waarvan ze hoopt dat hij snel overbodig is. 

Wat komt Stella tegen? Wat maakt indruk op haar? 
Deze mensen voelen zich veelal overvallen door de situatie, 
hebben traumatiserende dingen meegemaakt, en het gaat nog 
steeds door.
‘Ik sta versteld van de enorme veerkracht die deze mensen be-
zitten. Want wat een schrijnende verhalen en situaties kom je 
tegen. Hoe heftig is het als een gezin met twee kinderen bij 
de veilige opvang aankomt, om vervolgens de dag erna weer 
afscheid te moeten nemen van de vader van dit gezin. Die moet 
terug naar Oekraïne om daar te vechten.’ 
‘Daarnaast is het ook zo mooi om te zien dat ondanks de moei-

lijke situatie de mensen ook samen plezier hebben. Iedereen op 
de boot probeert er het beste van te maken!’
Veel mensen uit Arnhem-West zijn als vrijwilliger betrokken bij de 
opvang. Als ‘hospitality’ medewerker schenken ze koffie, thee en 
siroop aan de vluchtelingen die op de twee boten verblijven. Hun 
belangrijkste functies: aanspreekpunt zijn, gezelschap bieden, 
kennis laten maken met de Nederlandse taal, een luisterend oor 
bieden, spelletjes doen met de kinderen, uitgeven van zelfzorg-
producten, etc. etc. Ook worden er activiteiten aangeboden.
In het begin was het aanbod van vrijwilligers groot. Helaas 
neemt dat langzaam af. Er zijn nog steeds veel vrijwilligers no-
dig! ‘We hebben in de opvang nog heel wat voor de boeg’, 
voorspelt Stella. Logistiek wordt het vrijwilligerswerk geregeld 
door Ready to Help, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. 
Doe jij ook mee? Ready2help.rodekruis.nl 
Natuurlijk zijn er naast de vrijwilligers bij de opvang ook gast-
gezinnen in de wijk die hun deuren hebben opengezet om 
gevluchte Oekraïners onderdak te bieden. Laten we ook onze 
enorme waardering voor hen uitspreken!  

Oekraïne en Arnhem West

Muziek is medicijn voor de ziel
De WAMV 100 jaar stelde kaarten beschikbaar aan een groep vluch-
telingen voor de concertroute langs allerlei locaties in Arnhem. De 
mensen waren echt enorm onder de indruk en diep ontroerd door 
de geboden muziek. Mooi!

Sponsordiner
In samenwerking met buurthuis ‘t Huukske is een diner met originele 
Oekraïense gerechten geserveerd. Het was een zeer geslaagde en 
gezellige avond. Met de opbrengst van €1000 kunnen zij gaan ko-
ken mét en vóór elkaar in het buurthuis.
bron: thuukskearnhem.nl

[IV]

Creatie van de Spinselmot. Het is ware kunst die de spinselmot voort-
brengt en dat pal naast ArtEZ! Al is het voor de natuur een plaag, het 
kan weinig kwaad, het kaalgevreten groen herstelt zich.

1.   Zonnebril hoornist
2.   Vogel
3.   Rode wangen tubaspeler
4.   Extra klep saxofoon
5.   Ventiel minder trompet

6.   Neus meisje met krullen
7.   Stropdas trombonist
8.   Oorbel trompettiste
9.   Snor man met triangel
10. Stokje slagwerker

Oplossing 10 verschillen WAMV kinderpagina 

LangsRijn&Rails

Spectaculair natuurverschijnsel 
              op de Utrechtseweg

[JJ]

[EBr]

C hinees Afhaalcentrum en Ca-
fetaria Hua Kwang op de hoek 
van Oranjestraat en Alexander-

straat is uit het o zo bekende straat-
beeld verdwenen. Na acht jaar sloten 
Kelly en haar man Matheus de zaak. 
Vanuit de familie was het verzoek ge-
komen om terug te keren naar het res-
taurant aan de Steenstraat, waar Kelly 
al eens 28 jaar heeft gewerkt.  Maar 
die beslissing hebben ze pas definitief 
genomen toen ze een geschikte ver-
vang(st)er hadden gevonden: binnen-
kort start hier een Thaise keuken.

Hua Kwang, wat in het Mandarijn zoveel 
betekent als Chinees/China Kroon/Ko-
ning, heeft zo’n 27 jaar bestaan. Nadat 
‘tante’ Lillian er na 18 jaar mee moest 
stoppen, hebben Kelly en haar man er 
dus 8 jaar met veel plezier gewerkt. Het 
was een hele verademing in vergelijking 
met de Steenstraat, waar nogal veelei-
sende klanten komen. In Lombok vroegen 
klanten of ‘ze iets mochten bestellen’, dat 
was Kelly niet gewend. Ze heeft ook altijd 
het gevoel gehad dat Lombok een dorp 

op zichzelf was. Ze kon ook erg genieten 
van de verhalen van met name de oude-
re buurtbewoners. En, dat is ook wel leuk 
om te vermelden, ze heeft altijd trouw de 
LangsRijn&Rails gelezen en bewaard!

Kelly, in 1971 in Vietnam geboren, maar van 
Chinese afkomst, maakte deel uit van de 
eerste generatie bootvluchtelingen. Ze was 
8 of 9 jaar toen ze naar Nederland kwam. 
Dat ze in het restaurant van haar ouders 
kwam te werken, was eigenlijk niet meer 
dan vanzelfsprekend, zo ging dat in die tijd.

In de jaren dat ze aan de Alexanderstraat 
werkten, hebben ze onder andere ve-
getarische snacks aan het assortiment 
toegevoegd. Ook heeft Matheus de be-
reidingswijze van de Tjap Tjoy aangepast: 
door anders te wokken bleef deze lekker 
knapperig aan de buitenkant en zacht aan 
de binnenkant. Kelly vertelt me dat ze de 
terugkoppeling van klanten altijd erg be-
langrijk heeft gevonden. Immers, zonder 
tevreden klanten geen klandizie. 

Omdat Kelly en haar man zo betrokken zijn 

geweest bij de opvolging en de Thaise kok 
een goede bekende is, is de kans zeker 
aanwezig dat we Kelly nog wel eens in de 
nieuwe eetgelegenheid aantreffen. En an-
ders moeten we maar eens gaan eten bij 
Kantonees restaurant Kwong Chow in de 
Steenstraat.

Kelly wil graag ook namens Matheus alle 
bewoners uit de wijk hartelijk bedanken 
voor de afgelopen jaren dat ze klant zijn ge-
weest bij Hua Kwang. Ze vindt Lombok en 
Heijenoord erg fijne wijken en haar klanten 
allemaal erg aardig, ze gaat ons missen. 
Nou, wij hen ook!

Dag Chinees, welkom Thai

Vijfentwintig grindtegels gelicht, dat is pas scoren. Eind mei 
vorig jaar wipten Hansje’s kleinzoon en haar achterbuurman 
twintig zware grindtegels van 50x50 uit het terras van haar 
voortuin. Hansje was altijd in de weer met potten bloeiende 
planten. Bijna een jaar later weet je al niet meer dat dit, wat 
nu tuin is, zo'n betonvlakte was. Er groeit van alles: akelei, 
ooievaarsbekken, lavendel, vingerhoedskruid, Verbena's en 
zelfs een Malus (sierappel).

Waarom wilde je in één keer zoveel tegels eruit hebben?
'Wegens de bekendheid die eraan gegeven werd voelde ik mij bij-
na verplicht eraan mee te doen. Tegels wippen is een hype, overal 
gebeurt het, maar ik heb eigenlijk niet zulke groene vingers. Om-
dat de achterburen mij pushten en mij wel wilden coachen, ben ik 
overstag gegaan.'

Vertel eens hoe dat ging?
'Om te beginnen was het een enorm karwei die zware grindte-
gels te lichten. Ik maakte mij grote zorgen over het afvoeren ervan, 
maar gelukkig bood Nextdoor soelaas. Dat regelden de achter-

buren. Je kon ze gratis 
bij mij ophalen en dat 
scheelde een hoop ge-
doe! Van vrienden en 
bekenden kreeg ik aar-
dig wat planten en beetje bij beetje heb ik zelf plantjes gekocht 
en geplaatst. Zo ontstond er een heuse tuin. En van het een komt 
het ander, op de scheidslijn met de buren stonden veel te breed 
uitgedijde coniferen. Toen die eruit waren, ook die klus klaarde de 
achterbuurman, had ik weer anderhalve vierkante meter tuin erbij. 
En er gingen nóg eens vijf van die grote tegels uit.'

Ben je tevreden met het resultaat?
Ja, maar het blijft natuurlijk een minituin. Ik ben tevreden dat ik toch 
heb doorgezet, al zag ik er tegenop. Op mijn leeftijd kan ik zo 'n groot 
project niet behappen. Fijn dat er nu steeds meer kleur komt, ik kan 
niet wachten op het moment dat alles bloeit. Ik heb een spreuk be-
dacht in potjeslatijn: Post lapidem jubilatio, dat betekent zoiets als 
”na de steen gejuich”. Het gymnasium ligt al lang achter mij, hoor.'

De buurvrouw is ook aangestoken, er staan bij haar ook ineens 
een heleboel plantjes.

Tegels wippen, vervolg

[JJ]
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Na twee jaar was er ook in de Calluna-speeltuin weer een kleed-

jesmarkt op Koningsdag. Ondanks het feit dat het meivakantie 

was en veel kinderen op vakantie waren, was het er best druk 

en in elk geval heel gezellig. Naast speelgoed en kleren waren er 

hamburgers, paella, wafels, snoep, schaafijs en broodjes knak-

worst te koop.

Die broodjes knakworst werden verkocht door Teun en Gijs. Zij zijn al-

lebei twaalf jaar oud en zitten in groep 8 op de Heijenoordschool. Een 

heel leuke school met gewoon een goede sfeer, volgens deze jongens, 

omdat je niet veel schoolwerk krijgt en er veel leuke buitenspeelplekken 

zijn. Er is verder een Jenaparlement met uit elke klas een kind, zodat 

kinderen veel inbreng kunnen hebben over hoe ze het willen hebben op 

school. Volgend jaar gaan ze allebei naar de middelbare school. Joep 

en Teun wonen niet in de wijk, maar met Koningsdag zijn ze wel graag 

hier.

Teun had hier drie jaar geleden al broodjes knakworst verkocht en hij 

had nu Joep gevraagd om mee te helpen want samen is het veel ge-

zelliger. Hij stond de vorige keer op precies dezelfde plek, met hetzelfde 

bord. Het moest alleen nog even schoongemaakt. De jongens hebben 

zelf de knakworsten en broodjes gekocht, wel 19 blikjes worst en 100 

broodjes. Maar de verkoop ging zo goed, dat Teuns vader nog extra 

broodjes en worstjes is gaan kopen. De jongens hebben al bijna 130 

euro verdiend. Het samenwerken gaat heel goed. Joep doet de worst-

jes op een broodje en Teun regelt het geld en de sauzen. Oh, daar is 

alweer een klant…

Een stukje verderop zitten de zussen Sam en Zoe. Zij woonden eerder 

in de Callunastraat maar nu in een groter huis in een rustigere straat in 

de Hoogkamp. Ze hebben daar een grote tuin en veel parkeerplaatsen. 

Zoe is 10 jaar en verkoopt vooral Barbies en Barbie-kleertjes, eerder 

speelde ze daar graag mee maar nu niet meer. Ze heeft een paard ver-

kocht en wat kleertjes. Het is de eerste keer dat ze hier zit met Konings-

dag en ze heeft ongeveer 10 euro verdiend. Sam is 13 jaar en verkoopt 

vooral zelfgemaakte schilderijen, ze is heel creatief. Hun hele huis hangt 

vol met haar schilderijen. Ze schildert vooral bij de tekencursus bij Juf-

frouw Jannie. Er is daar geen echte juffrouw Jannie, maar het heet daar 

zo. Sam heeft deze middag van vier mensen een portret gemaakt voor 

twee euro per stuk, ze heeft een schilderij verkocht en een paar plastic 

beestjes. Alles bij elkaar heeft ze bijna 16 euro verdiend, en dat in drie 

uur. De tijd is zo voorbij gegaan, zegt ze. Sam vertelt dat Zoe ook cre-

atief is, maar dan meer met klei. Ze heeft nu sieraden van klei te koop, 

maar niemand heeft ze gekocht.

Sam en Zoe zijn helemaal gewend aan hun nieuwe huis. Soms mist 

Sam nog de kleine woonkamer van de Callunastraat, die was knus en 

gezellig. Zoe beaamt dat ze nu veel meer moeten lopen in het grotere 

huis, maar ze had vroeger echt een mini-kamertje. In de nieuwe buurt 

hebben ze nog geen vriendinnen, maar dat hoeft ook niet. Ze hebben al 

vriendinnen van school en die is niet veranderd. Alleen moeten ze nu op 

de fiets naar school in plaats van te voet. 

Bij de grote boom verkopen Rivka, (7 jaar)  Yola (10 jaar) en Anne (9 

jaar) spulletjes. Yola en Rivka bedachten samen met hun moeder dat 

het leuk zou zijn om spulletjes te verkopen en zijn die in huis gaan ver-

zamelen. Ze hebben ook cakejes gebakken en versierd. De cakejes 

waren als eerste op, ze kostten 50 cent per stuk. Zelf hebben ze er 

ook van gegeten. Naast de cakejes hebben ze hun puzzels verkocht 

en ook het vliegtuig. Er liggen vooral nog boeken en een paar spelletjes 

op het kleedje. 

Met het geld dat ze verdiend hebben, zo’n 14 euro denkt Yola, heb-

ben de meiden leuke nieuwe spullen gekocht. Rivka kocht drie baby-

poppen. Meestal houdt ze daar niet zo van, maar bij deze horen leuke 

spulletjes, zoals een bad en een toilettas met verzorgingsspulletjes. De 

andere meiden hebben stapels Donald Ducks gekocht en verschillende 

soorten aapjes en ook nog Harry Potter. Het lekkerste wat ze gegeten 

hebben is het schaafijs. Yola vertelt trots dat het hun buurman is die het 

schaafijs verkoopt. De meiden hebben al zin om weer naar huis te gaan 

en te spelen met hun nieuwe speelgoed, er gaan volgens hen meer 

spullen mee naar huis dan wat ze verkocht hebben.

Yola en Rivka zijn zussen. En Yola en Anne zijn vriendinnen. Ze zitten 

samen op de Parcival school Noord. Ze hebben daar klassen en geen 

groepen. Yola en Anne zitten in klas 4. Direct toen ze samen in de klas 

kwamen werden ze vriendinnen. De Parcivalschool zit vlakbij het stati-

on, het is een heel leuke school omdat je er veel creatieve dingen leert. 

Je mag er zelf ontdekken wat je met je handen kunt maken. Er zijn ook 

heel aardige docenten.

Nu gaan ze hun spullen pakken en lekker spelen bij Yola en Rivka thuis 

op de Weg Langs Klim en Dal.

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[MvdB]

Koningsdag
in de Calluna

De



WESTIVAL

Workshops slagwerk Braziliaans - Japans - Afrikaans

Sla je slag met
Percossa

TICKETS €12,50 • STUDENTEN €10,- • KINDEREN T/M 16 JR. €5,- • VIA WWW.WAMV.NL  

Feestavond met live muziek
o.a. Lavalu, Emile Hartkamp, Guus Tangelder en de WAMV

ZATERDAG 2 JULI 2022
20.00 - 24.00 uur

Festivallocatie ‘ARNHEMS BUITEN’ KEMA-terrein
Utrechtseweg 310, Arnhem

ZONDAG 3 JULI 2022
14.00 - 16.30 uur

TICKETS €10,- • STUDENTEN €8,- • KINDEREN T/M 16 JR. €5,- • VIA WWW.WAMV.NL 

Poster-WAMV-Westival-6.indd   1Poster-WAMV-Westival-6.indd   1 23-05-2022   19:3023-05-2022   19:30

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!

ASAadvGenoeg.indd   1 02-07-2012   12:40:08
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Het ‘Westival’ is een spetterend muziekfeest met een echte 
festival-sfeer voor de wijk, de stad en al onze partners, die op 
wat voor manier dan ook met onze vereniging verbonden zijn. 
We bouwen een groot overdekt buitenpodium op het voormalig 
Kema-terrein in Arnhem-West, op het veld bij ‘de Kookplaats’. 
Voor dit feestoptreden kozen bekende Arnhemmers en wijkbe-
woners, onder wie bijvoorbeeld burgemeester Marcouch, Alex 
van Hooff van Burgers’ Zoo en Anwar Manlasadoon, columnist 
en bekende nieuwkomer, hun favoriete nummer. Het fanfare-
orkest en slagwerkgroepen voeren, samen met gastmuzikan-
ten, de gekozen nummers uit. We verklappen alvast dat Lavalu, 
Emile Hartkamp, Henk van der Weijden (bekend van Enge Bu-
ren) en Guus Tangelder van de partij zullen zijn. Wij bieden een 
feestelijk programma met herkenbare muziek voor iedereen. 

Vanaf 22.00 uur verzorgt de swingende Big Bounce Band de 
afterparty. Dan is het dansen geblazen! De hele wijk (maar na-
tuurlijk ook de rest van Arnhem) is uitgenodigd en we zien jullie 
graag bij deze geweldige avond.

Kaartjes kunnen online worden besteld 
via www.wamv.nl en kosten €10,00. 
Studenten betalen €8,00 en kinderen t/m 16 jaar €5,00. 

Je kunt ook via deze QR bestellen: 

De toegang tot het terrein is alleen via de 
slagboom bij de ingang van het Kema-
terrein aan de Utrechtseweg. Daar is 
ook de kaartcontrole. Het podium staat 
op het veld bij ‘De Kookplaats.’

JUBILEUMWEEKEND 100 JAAR WAMV 
               een feest voor iedereen!

WESTIVAL
Zaterdagavond 2 juli 
van 20.00 tot 24.00 uur 
op locatie ‘Arnhems Buiten’ KEMA-terrein

Lavalu Emile Hartkamp

Big Bounce Band 3

De zondag staat volledig in het teken van slagwerk. De befaamde slagwerkformatie 
PERCOSSA komt naar Arnhem-West en geeft workshops Japans, Braziliaans en Afrikaans 
slagwerk. Kies er twee en doe mee! We sluiten de middag af met een optreden door alle 
deelnemers én Percossa samen. Iedereen kan meedoen, zowel beginners als gevorderden. 
We delen de groepen in op niveau. Deelnemers met een beperking krijgen extra begeleiding. 
Bij de oranje VW-bus kies je twee van de drie workshops. Wees op tijd om je in te schrijven.

Programma:
13.30 uur     terrein open 
14.00 uur     centrale opening bij het hoofdpodium 
14.15 - 15.00 uur      workshopronde 1
15.20 - 16.05 uur      workshopronde 2 
16.20 - 16.45 uur     spectaculaire afsluiting met PERCOSSA 
     en alle deelnemers samen 

Uiteraard is publiek van harte welkom, om vanaf 16.15 uur 
de eindpresentatie gratis bij te wonen.

Meld je aan als gevorderde of beginner. 
Kaartjes kunnen online besteld worden via www.wamv.nl en kosten €12,50.  
Studenten betalen €10,00 en kinderen t/m 16 jaar €5,00. 

Je kunt ook via deze QR bestellen:

Toegang tot het terrein: alleen via de slagboom bij de 
ingang van het Kema-terrein aan de Utrechtseweg. Daar 
is ook de kaartcontrole. Verzamelpunt is het veld bij ‘De 
Kookplaats.’

SLA JE 
  SLAG
    MET 
PERCOSSA

Hang de poster op de voorpagina voor je raam!

Slagwerk-workshops 
Japans, Braziliaans en Afrikaans 
Zondagmiddag 3 juli  
van 14.00 tot 16.45 uur 
op locatie ‘Arnhems Buiten’ KEMA-terrein
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Lol in samen 
muziek maken       
Kirsten: “Tijdens mijn reis 
naar Brazilië speelde ik con-
trabas bij een Chorogroep 
en trommel bij een Maraca-
tugroep. Choro en Maracatu 
zijn Braziliaanse muziekstij-
len. Ik wilde daarna beslist 
door met muziek maken. Ik 
ging op Terschelling wonen 
en liep daar helaas de ziek-
te van Lyme op, waardoor ik 
onder andere longproblemen 
kreeg. Het was belangrijk 
om te gaan blazen. Op dat 
moment hield de plaatselijke 
fanfare een ledenwerfactie. Ik 
greep mijn kans en koos let-
terlijk de grootste uitdaging: 
de bastuba, geïnspireerd 

door de sousafoon uit de Braziliaanse straatorkesten.
Voor mijn werk verhuisde ik naar Arnhem en ging meteen op zoek 
naar een fanfare. De WAMV sloot helemaal aan bij mijn reiserva-
ringen. Ik zag wat voor leuke projecten ze deden en dacht: ‘Daar 
doen ze dingen samen en staan ze voor dingen open.’ Ik belde 
en zei:  ‘Ik ben een vrouw van 35 en wil graag tuba spelen.’ Ik 
denk dat die vraag de afgelopen 100 jaar niet één keer voorbij 
is gekomen, haha. Door Lyme was ik snel moe en kon niet veel. 
Daarom kreeg ik les aan huis. Het bijzondere van een blaasinstru-
ment is, dat het een verlengstuk is van je eigen lichaam. Je blaast 
jouw adem er in. Als je ziek bent kun je dus niet spelen. Ik ging al 
snel meedoen in het leerlingenorkest, volwassenen en kinderen 
door elkaar, hartstikke leuk. Nu speel ik mee in het grote orkest. 
Het gaat er niet alleen om, dat je je instrument goed beheerst, 
maar om de lol in het samen muziek maken. In Brazilië heb ik 
geleerd dat het dáár om draait.”   

We hebben in een korte tijd al veel opgetreden
Alexander: “Bij de muziekvereniging is een slagwerkgroep spe-
ciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. De groep 
heet Music Unlimited en ik doe sinds het allereerste begin mee. Ik 
houd veel van muziek en vind trommelen erg leuk. Ik zing daar-
naast ook nog bij een koor. Music Unlimited is net vóór de corona 
begonnen. Daardoor gingen de lessen vaak wekenlang niet door. 
Nu halen we schade goed in. We leren een heleboel ritmes en 

spelen die op verschillen-
de soorten trommels. De 
groep bestaat uit tien le-
den. Ik woon zelf in de wijk, 
maar de andere deelne-
mers komen uit heel Arn-
hem. We hebben in een 
korte tijd al veel opgetre-
den. We speelden samen 
met andere Music Unlimi-
ted-groepen bij de opening 
van Special Olympics in 
Den Haag. Dat is uitgezon-
den op de televisie. In juli 
gaan we optreden bij het 
Wereld Muziek Concours 
in Kerkade. Maar we tre-
den ook in Arnhem op. Bij 
de Arnhem Shuffle speelden we ‘Zullen we maar weer een potje 
dansen’ samen met een bigband. Op 2 juli staan we bij het Wes-
tival met Emiel Hartkamp op het podium. Ik verklap niet welk lied 
hij gaat zingen, maar hij heeft het geschreven voor Frans Bauer. 
We hebben altijd veel plezier bij de les. Iedereen houdt van grap-
jes maken. Ik heb speciale taken in de groep. Via onze Appgroep 
stuur ik filmpjes die ik maak tijdens de les. En als iemand ziek is 
stuur ik een kaart namens de groep.”  

Na huiswerk lekker blazen     
Hugo: “Toen ik naar groep 3 ging ben ik begonnen op trompet. 
Liever wilde ik meteen op de trombone, dat was mijn droom, 
maar dat instrument was nog te groot voor mij. Sinds kort heb ik 
eindelijk een trombone. Daar speel ik graag op, omdat het nieuw 

Wij zijn de WAMV

Juri van Wijngaarden en Petra Hese, 
52 jaar en 49 jaar lid

Douwe Pool en Hugo Pool, een half jaar en 5 jaar lid  

Alexander Damen, 2 jaar lid bij Music Unlimited  

Kirsten Kramer, 3 jaar lid 
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[Gidy van Gaans]

is. Ik pak hem steeds om te spelen, ook ‘s middags. Ik speel in 
het orkest trompet, maar als ik moet oefenen kies ik het liefst voor 
de trombone. Ik heb veel doorzettingsvermogen, dat heb je ook 
wel nodig.  Oefenen doe ik thuis in de woonkamer, vóor 8 uur ‘s 
avonds, zodat de buren wel kunnen slapen.  
Broer Douwe: “ik speelde eerst gitaar en piano, maar door de 
coronatijd ben ik daarmee gestopt. Ik wilde wat anders en ging 
voor een blaasinstrument. Ik vond de trompet van mijn broer te 
schel en heb gekozen voor een laag instrument met een ronder 
geluid. Omdat Hugo trombone speelt, heb ik voor de tuba geko-
zen en daar ben ik nog steeds blij mee. We oefenen niet samen 
omdat ik dan snel ben afgeleid. We hoeven elkaar ook niet aan te 
moedigen, omdat we allebei oefenen heel leuk vinden.
Het is fijn om het oefenen te combineren met huiswerk. Dan heb 
je na veel moeite je wiskunde af en dan kan je even lekker op je 
tuba spelen. Het geheim van de smid is om  niet persé lang te 
spelen, maar wel vaak.”

De hele wijk 
was erg betrokken
Petra: “Toen ik 9 jaar was, 
werd ik lid van de muziekver-
eniging.  Dat kwam eigen-
lijk door mijn vriendschap 
met Margreet. Haar familie, 
de familie Neuhaus, zat bij 
de WAMV. Margreet speel-
de hoorn en dat wilde ik 
ook. Helaas waren er geen 
hoorns meer en daarom 
werd het bugel. Ik ben altijd 
bugel blijven spelen. Ik kreeg 
gewoon les van andere le-
den van de vereniging.”
Juri: “Ik ben op mijn twaalfde 
bij de WAMV begonnen als 
tamboer. We repeteerden 
toen nog in het gebouwtje 
bij het Callunaveld. Pas later 

ben ik gaan blazen, want dat deed Petra ook. Ik ontmoette Petra 
bij een feestje van de familie Neuhaus en viel als een blok voor 
haar. Ik  koos voor de trombone en kreeg les bij een van de leden 
thuis. Zo ging dat toen. De trombone is een fijn instrument. Je 
kunt er alle stijlen op spelen. Het is geen kwestie van simpelweg 
een ventiel indrukken. Je gebruikt ook het uitschuifbaar gedeelte. 
Je moet echt op je gehoor spelen en met gevoel.”
Petra: “Er is wel veel veranderd bij de vereniging. Vroeger vorm-
de de WAMV voor een groot gedeelte ook het sociale leven. 
Veel vakantie had je niet. Met de WAMV organiseerden we al-
lerlei uitjes. De hele wijk was erg betrokken. Toen het badhuis 
verbouwd werd tot het  clubhuis van de WAMV kwamen buurt-
bewoners, fanfare-leden en hun familie langs met eten en drin-

ken. Er waren bingo-avonden en bij donateursavonden liep de 
buurt uit. Maar wat leuk was en leuk blijft, is het samenspelen. 
In zo’n muziekvereniging komen heel verschillende mensen bij 
elkaar. Muziek verbindt. Letterlijk.”

Leuk dat je verschillende instrumenten 
leert spelen
Yvonne: “Toen ik het eerste slagwerkoptreden bijwoonde van 
mijn kleindochter bij de WAMV, was ik meteen verkocht. Ik zong 
bij een koor, maar dat moest stoppen vanwege corona. Ik heb 
me opgegeven voor wereldpercussie. Helaas moest ik starten 
via Zoom-lessen, maar met een djembé van de muziekvereniging 
kon ik thuis goed oefenen. We krijgen ook altijd lesfilmpjes plus 
uitgeschreven ritmes. Ik bestudeer alles heel precies en wil stap 
voor stap weten wat ik precies moet spelen. Mijn kleindochter en 
haar leeftijdsgenootjes leren op een hele andere manier. Die gaan 
gewoon trommelen en door de herhaling maken ze zich de stof 
meester. Ondertussen heb ik al drie keer een optreden gehad 
met Sid samen. De hele familie is trots op ons.” 
Kleindochter Sid: “Wat ik leuk vind bij wereldpercussie is dat je 
verschillende instrumenten leert spelen. Ik vind de Afrikaanse 
djembé heel leuk, maar zo’n grote Japanse taiko-trommel ook. 
Daar sla je met hele dikke stokken op. Maar net zo graag speel 
ik melodietjes op de marimba, een soort grote xylofoon. Met de 
leerlingen zitten we in het Groot Arnhems Kinderorkest, met kin-
deren uit verschillende Arnhemse wijken. Ook kinderen met een 
spierziekte spelen mee in het orkest. Ze zitten in een rolstoel en 
blazen op elektronische blaasinstrumenten. Al die verschillende 
instrumenten klinken heel mooi bij elkaar.”

Yvonne Baaten en Sid Jansen, 2 en 3 jaar lid   

Juri van Wijngaarden en Petra Hese, 
52 jaar en 49 jaar lid

Alexander Damen, 2 jaar lid bij Music Unlimited  
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Op feestdagen en met evenementen in de buurt hoor je van 
verre al de vrolijke klanken van het koper en het ritme van de 
trommels. Lombokkers en Heijenoorders weten het dan al: 
het is de West Arnhemsche Muziek Vereeniging. De honderd-
jarige fanfare hoort bij onze wijk, net als de Koepel en het 
spoor. Ik kijk in dit artikel terug op die vele jaren waarin men-
sen verbonden zijn aan dat mooie klupje muzikanten. Iedere 
week laden ze hun instrument op de fiets of in de auto en ma-
ken ze de gang naar het repetitielokaal aan het Nassauplein. 
Elke repetitie weer aandacht en concentratie voor de dan-
sende noten op papier, de blik van de dirigent en kippenvel bij 
mooi samenspel. Bijzonder als je je realiseert dat honderden 
WAMV-muzikanten door de eeuw heen dit gevoel kenden en 
daar heel blij van werden, of je nou lid was in 1922 of 2022.
   
De beginjaren
De West Arnhemsche Muziek Vereeniging werd in 1922 opge-
richt door een groep enthousiaste spoorwegmensen. Tegelijker-
tijd kwam er ook op initiatief van de wijk een sportvereniging op in 
Lombok. Kinderen gingen dus op voetbal of bij de muziek. Meer 
smaken had je niet. Door een inzamelingsactie in de wijk kon de 
club haar eerste instrumenten aanschaffen. De WAMV zorgde 
vanaf het begin voor muziek, gezelligheid en ontspanning voor 
de Lombokkers. Want vertier moest je zelf maken. Overal waar 
de muzikanten komen is het feest. Ja, en dan wordt er natuurlijk 
weleens wat gedronken. In de optocht op Oranjedag loopt men 
strak in het gelid, maar bij de tweede ronde ’s avonds… 

De muzikanten gaven uitvoeringen in de speeltuin aan de Alexan-
derstraat of op de weide van villa Heijenoord. Voor het serieuze werk 
ging de fanfare op concours en behaalde daar mooie resultaten.
Repeteren deden ze in het houten Vereenigingsgebouw 
‘West-Arnhem’, beter bekend als ‘De Keet’. Voor de duidelijk-
heid; de WAMV was er alléén voor mannen. Op de foto’s zien 
we gretige koppen met het koper enthousiast in de forse knuis-
ten. Uniformen waren in die tijd alleen weggelegd voor militaire of 
grotere gezelschappen. ‘De West Arnhemsche’ speelde in het 
zondagse pak met een glimmende pet.

Opnieuw beginnen
Toen de muzikanten in 1945 terugkeerden na de evacuatie ble-
ken veel instrumenten uit hun huizen verdwenen. Die konden ze 
immers niet meenemen op hun vlucht, waarbij alleen het ‘hoogst-
noodzakelijke’ mee mocht. In de stad werd een tijdelijk orkest op-
gericht met muzikanten van verschillende verenigingen. Het ‘Al-
bert Heijn-orkest’ noemden ze het, want de kruidenier sponsorde 
de instrumenten.  Al snel speelde de fanfare weer met eigen ma-
teriaal. In 1947 werd het 25-jarig bestaan groots gevierd in ‘De 
Keet’. De vereniging groeide en werd uitgebreid met een groep 
tamboers. Ze repeteerden in de school aan de Alexanderstraat. 
Pas in 1962, bij het 40-jarig jubileum, kreeg de fanfare voor het 
eerst echte uniformen. 

Familiebanden
De kern van de vereniging bestond uit Lombokse en Heijenoord-
se families. Neuhaus, van der Stam, Ruitenberg, de Boer, Zaal, 
Kasteel en De Geest, waren letterlijk klinkende namen in de wijk. 
Meerdere generaties leverden goeie muzikanten op. Stien Phielix 
en haar zussen waren de eerste vrouwelijke tamboers van de 
club. Revolutie! Stien kreeg verkering met Joop van Dreven. Hij 
werd direct aangesproken door de voorzitter, oftie niet kon ko-
men spelen bij de club en hup, er was weer een tamboer bij, 
want blazen zag Joop niet zitten. Nieuw in de wijk en muzikaal? 
Je moest er niet van opkijken als er een bestuurslid aanbelde 
met de vraag of je wilde komen spelen. En dat gaat eigenlijk nog 
steeds zo.

Het mysterie van het vaandel
Niet alleen de instrumenten maar ook 
het vaandel was in de oorlog verdwe-
nen. Totdat in 1960 een ENKA-chauf-
feur uit Ede, onderweg in Zuid Frank-
rijk, bij een tussenstop in een cafeetje 
het Arnhemse vaandel aan de wand 
ontdekte. De kastelein vertelde dat 
het in de oorlog door Duitse officieren 
was achtergelaten om de drankrekening mee te betalen. De goeie 
baas gaf het vaandel spontaan mee, toen de chauffeur vertelde 
dat het toch écht in Arnhem thuishoort. Op een maandagavond 
stapte deze man het repetitielokaal binnen en overhandigde trots 
het verloren gewaande vaandel aan de ontroerde voorzitter. 

We’ll meet again
In de jaren ’50 en ’60 kwamen er in september altijd nog veel ve-
teranen met hun familie naar Lombok, om de wijk te bezoeken 
waar ze gevochten hadden. De WAMV organiseerde spontaan 
muziekavonden voor hen. Eerst op het Nassauplein en later in 
het Elektrum. Het werd een mooie traditie met memorabele avon-

100 jaar samen muziek maken in Arnhem-West
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den, waarin ‘We’ll meet again’ luidkeels meegezongen werd. Op 
uitnodiging van de gemeente speelde de WAMV jarenlang in de 
stadhuishal, ná de ceremonie in de Berenkuil, totdat burgemeester 
Kaiser hier helaas een eind aan maakte. Sinds 2016 is er weer 
een herdenking op het Nassauplein bij het oorlogsmonument, met 
mooie koraalmuziek en ‘The Last Post’ gespeeld door de WAMV. 

Van badhuis naar clubhuis
Begin jaren ‘70 kon de WAMV het voormalig badhuis aan de Nas-
saustraat huren. Het badhuis was niet meer nodig, want bijna ie-
dereen in de wijk had inmiddels een douche. Direct begonnen de 
leden het interieur van het badhuis te slopen. Toen de gemeente 
dit besluit wilde terugdraaien, was het al te laat. Leden bouwden 
in hun vrije tijd het badhuis eigenhandig om tot ‘ ‘t Kluphuis’. Het 
karakteristieke pand met de monumentenstatus is nu eigendom 
van de vereniging.

Carnaval en Kerst
De boerenkapel ‘de 
Kluutenbouwers’ bestond 
uit een stel fanatieke mu-
zikanten van de WAMV. Zij 
speelden in carnavalstijd 
dagen achter elkaar en 
werden veel gevraagd op 
bruiloften en partijen. Later veranderde de naam in  ‘de Nederrijn-
kapel’, bekend in de hele omgeving. Nu spelen onze ‘Gladiolen’ 
jaarlijks in de carnavalsoptocht en treedt het kerstensemble op in 
de decembermaand. Al deze optredens zijn nog steeds een in-
komstenbron voor de clubkas. Ook de jarenlange oudpapier-ac-
ties droegen bij aan de kas én het saamhorigheidsgevoel. 

Djembé’s en taiko’s
Vroeger noemden we de trommelaars ‘tamboers’. Zij roffelden 
strakke ritmes op snaartrommels. Zo’n vijftien jaar geleden start-
te een nieuwe speeltak bij de WAMV: de slagwerkgroepen. Kin-
deren uit de buurt trommelen op djembé’s, doundouns, taiko’s 
en ritme-instrumenten in allerlei soorten en maten. In korte tijd 
groeiden deze groepen explosief. De slagwerkertjes lopen mee in 
de optocht en hebben hun eigen optredens met ‘KABOEM’, een 
kinderorkest samen met revalidantjes van Groot Klimmendaal. 
Het trommelen werkt aanstekelijk, want ook ouders van leerlin-
gen vragen om slagwerklessen. Inmiddels zijn er meerdere groe-
pen voor volwassenen bijgekomen. Sinds vorig jaar is de WAMV 
gestart met een lesgroep voor volwassenen met een verstande-
lijke beperking.
Een aantal wijkbewoners wordt af en toe gek van al dat getrom-
mel, maar inmiddels zijn er de nodige geluidsbeperkende maatre-
gelen genomen waardoor het een stuk stiller is in Lombok.
Maar helemáál rustig zal het nooit worden, want de WAMV is en 
blijft het grootste orkest van Arnhem-West. 

Doreen Hartman, 
voorzitter West Arnhemsche Muziekvereeniging

Bron ‘Bewogen koper in Lombok’ 75 jaar WAMV Hans Kooger

Het huidige orkest   
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Midden in het wijkgebeuren
De WAMV heeft zich ontwikkeld van enkel een fanfare naar een 
muziekvereniging voor de hele wijk, met een eigentijds fanfare-
orkest, leerlingenorkest, en met slagwerkgroepen voor kinde-
ren, jongeren, volwassenen en mensen met een beperking. De 
vereniging staat midden in het wijkgebeuren van Arnhem-West. 
Waar we landelijk in de wereld van fanfare en harmonie een 
trend zien van vergrijzing en daling van het aantal deelnemers, 
groeit de WAMV juist en zijn kinderen en jongeren een belangrij-
ke doelgroep. De vereniging telt 80 leden in de leeftijd van 6 tot 
76 jaar. Binnen de wijk verzorgt de muziekvereniging concerten 
voor jong en oud en optochten tijdens Sinterklaas, Konings-

dag en het wijkfeest. Ook met Kerst en carnaval kunnen het 
buurthuis ’t Huukske en verzorgingstehuis Heijendaal rekenen 
op een muzikale bijdrage. De muziekvereniging geeft regel-
matig muzieklessen op scholen in de wijk maar bijvoorbeeld 
ook slagwerk-workshops in revalidatiecentrum Klimmendaal 
en Heijendaal. Aan de wijkvideoclips, waarin een groot aantal 
wijkbewoners nummers vertolkt van de Rolling Stones, Bruce 
Springsteen en Bruno Mars  doet de WAMV uiteraard ook altijd 
mee. 

Fanfare en wereldpercussie samen
Bij de slagwerkgroepen wordt gebruik gemaakt van instrumen-
ten en ritmes uit de hele wereld.  Regelmatig musiceren het 
fanfareorkest en de slagwerkers samen. Dat is een boeiend 
proces met veelbelovende resultaten. Binnen de fanfare wordt 
doorgaans alleen orkest-slagwerk zoals pauken, drumstel en 
marimba gebruikt. Vanuit de slagwerkgroepen worden instru-
menten ingezet zoals de grote Japanse taiko-trommels, Brazi-
liaanse samba-trommels en Afrikaans slagwerk als de djembé 
en de doundoun. Het repertoire bestaat uit zowel bestaande 
fanfarestukken die worden aangepast, als liedjes uit de pop- en 
wereldmuziek. Bij de  fanfare zijn alle partijen uitgeschreven en 
is de dirigent degene die aangeeft hoe die partijen precies ge-
speeld moeten worden, maar bij de slagwerkers is alles wat los-
ser. Daar wordt meer gewerkt vanuit de sfeer die we kennen van 
sambagroepen en dweilorkesten. Het mooie is dat de WAMV 
het experiment niet uit de weg gaat en met veel enthousiasme 
zijn weg zoekt in de mogelijkheden van deze samenwerking.   

       Van fanfare naar 
eigentijdse muziekvereniging

Music Unlimited
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Inclusie
Speciale aandacht is er voor inclusie. Toen een groot aantal 
vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de wijk werd gehuisvest, 
is er meteen contact gezocht met muzikanten en werden er 
gezamenlijke muziekavonden en optredens georganiseerd. Ten 
aanzien van de inclusie van mensen met een beperking speelt 
de muziekvereniging al een hele poos een voortrekkersrol in 
Arnhem. Al twintig jaar musiceren leerlingen van de WAMV 
samen met kinderen en jongeren van revalidatiecentrum Klim-
mendaal. Dit resulteerde o.a. in het KABOEM-project en later 
in het Groot Arnhems Kinderorkest, waarin kinderen met be-
perking musiceren samen met kinderen zonder beperking uit 
diverse Arnhemse wijken. Naast de WAMV doen muziekver-
eniging DWS uit Malburgen en El Ele uit Presikhaaf mee. Het 
levert een kinderorkest op met heel verschillende instrumenten 
en een wereldrepertoire. Kinderen met beperking spelen op 
elektronische en aangepaste muziekinstrumenten, de leerlin-
gen van de WAMV zorgen voor het slagwerk en de kinderen 
van El Ele en DWS voor breed scala aan instrumenten, van 
viool tot de Turkse saz.

Sinds 2021 is er een slagwerkgroep voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking, naar aanleiding van een vraag van be-
woners van Philadelphia-stichting in de Veluwestraat. De groep 
treedt al regelmatig op, deels met de andere slagwerkers van de 
WAMV of het fanfareorkest. Landelijk werken slagwerkgroepen 
voor mensen met een verstandelijke beperking samen onder de 
noemer ‘Music Unlimited’. 

De muziekvereniging neemt uiteraard deel aan het wijkproject 
KunstMetMekaar, waarin mensen met en zonder beperking sa-
men podiumkunst maken. Zo speelde de WAMV bijvoorbeeld de 
muziek van Tsjaikovksi’s Notenkraker, waarop leerlingen met een 
verstandelijke beperking van het Prisma samen met danseres-
sen van balletschool Dansplezier het verhaal van Assepoester 
uitbeeldden.

Theater
De WAMV maakt trouwens steeds vaker de koppeling naar the-
ater. Het fanfareorkest doet sinds 2012 mee aan theatervoor-
stellingen op locatie van muziektheater De Plaats. De eerste 
keer speelde het orkest in een speciaal gebouwd paviljoen op 
een ponton in de Rijn. Zeven avonden zes voorstellingen op 
rij, samen met een Indiase dansgroep. Het publiek was verrast 
door deze onverwachte combinatie. Dat smaakte naar meer. 
In 2018 speelden we op landgoed Zypendaal en in 2021 voor 
het eerst weer met het hele orkest, na een lange corona-pauze, 
in Mariëndaal. Je kunt ons wel het huisorkest van De Plaats 
noemen. 

We kijken met trots terug op de afgelopen honderd jaar, maar 
kijken ook graag vooruit! De WAMV is helemaal klaar voor de 
toekomst en we hebben er zin in!

Alex Hanssen, slagwerkdocentMusic Unlimited

KunstMetMekaar

Met muziektheater De Plaats
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Kun jij de 10 verschillen vinden?
Kijk eens, deze instrumenten hebben we allemaal bij de WAMV !

Weet jij hoe ze heten? 
Zet de namen van de instrumenten in de juiste hokjes 

bugel – snaartrommel – drumstel – djembé – altsaxofoon
trombone – boomwhackers – trompet – doundoun

F-hoorn - marimba – bastuba - bekkens

WEDSTRIJD
De letters in de gekleurde hokjes vormen een woord.

Stuur de oplossing naar info@wamv.nl en maak kans op 
twee vrijkaartjes voor de slagwerkworkshop zondag 3 juli. 

Insturen kan tot 20 juni.

Wie of wat blaast er op de bastuba? 
Is het groot? Is het klein? Eng of gek?

Knip de bastuba netjes uit 
en plak hem op een leeg blaadje. 

Teken erbij wat jij hebt verzonnen !





Kijk voor de oplossing op pagina 6 
van LangsRijn&Rails, achter in deze krant


