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Het bestuur van de wijkvereniging nodigt u

van harte uit voor de Nieuwjaarsborrel

Dinsdag 13 januari

Van 17.00 uur tot 20.00 uur

Brasserie Zijpendaal 

Zijpendaalseweg 25
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Sauna De Bakenberg was heel lang een begrip in de wijk 
en verre omstreken, en is dat in zekere zin nog steeds. 
Veel wijkbewoners zullen de knusse sauna gaan missen. 
Toen Jos en Willemien in 1978 begonnen, waren er nog 
niet veel sauna’s. Wellness-centra zoals we die nu ken-
nen en waar je voor een dagdeel en een totaalbeleving 
naar toe gaat, waren al helemaal een onbekend feno-
meen. Ondanks de opkomst daarvan bleven sauna’s als 
De Bakenberg nog lange tijd aantrekkelijk vanwege hun 
kleinschalige gezelligheid.  Jos: “We hadden veel vaste 
klanten, mensen die zich hier thuis voelden door de hui-
selijke sfeer en gesteld waren op rust. Mensen die geen 
behoefte hadden aan een heleboel poespas eromheen. 
Maar het was wel een vergrijzend publiek; jongeren 
voelen zich meer aangetrokken tot de grote sauna’s en 
wellness-centra.“

Coaching 
Het saunabezoek is de laatste jaren teruggelopen, maar 
dat is niet de belangrijkste reden voor Jos en Willemien 
Zwaan om ermee op te houden. Jos: “De belangrijkste 
reden is dat ik 65 geworden ben en het runnen van de 
sauna veel tijd en energie kost. Bovendien hebben we 
geen kinderen en ook geen opvolger. Ik wil meer tijd 
overhouden voor massages en het coachen van individu-
ele sporters. Niet als trainer, maar als begeleider. Hoe zij 
hun leven als topsporter kunnen inrichten, focussen op 
wedstrijden, de balans vinden tussen voldoende trainen 
én voldoende rusten, discipline, mentale weerbaarheid, 
willen winnen maar ook verlies kunnen verwerken … Niet 
alleen topsporters, maar ook jonge talenten. Als het maar 
gedreven sporters zijn. Doet er ook niet toe wat voor 
sport. Ik heb atleten, wielrenners, turners, boksers en 
zelfs een ijsklimmer…” 
Sport is de passie van Jos; daar ligt zijn hart. Hij vertelt 
hoe hij 40 jaar geleden als fysiotherapeut en masseur 
samen met dokter Harting aan de wieg van de sportge-
neeskunde stond en werkte met Arnhemse topatleten 
als Haico Scharn en Gerard Tebroke. Nu werkt hij met 
veelbelovende wielrenners als de broers Bugter uit Elden 
en de tandem Timo Fransen en Vincent ter Schure, van 
wie de laatste een visuele beperking heeft. Timo is de 
voorrijder (captain), Vincent de achterrijder (stroker). Zij 
werden onlangs tweede op de wereldkampioenschappen 
tijdrijden voor tandems en hebben zich gekwalificeerd 
voor de Paralympics.

Ontharen en huidverbetering 
Jos en Willemien hebben de sauna altijd samen gedre-
ven en daarnaast hadden ze hun eigen activiteiten. 
Willemien: “Ik werk vier ochtenden per week op Rijnstate 
als medisch-nucleair werker en heb hier een praktijk voor 
ontharen en huidverbetering. Ontharen doen we niet met 
scheren, harsen, epileren of ontharingscrêmes, maar 
volgens de IPL-methode.  Via licht komt er warmte in de 
haarzakjes. Die worden daardoor vernietigd en produce-
ren geen haartjes meer. Jos behandelt de mannen, ik de 
vrouwen. Met een methode van hetzelfde bedrijf  pakken 
we rimpels, acnélittekens en andere huidproblemen aan.“

Bierhuis
Hoe zijn ze er ooit toe gekomen om een sauna te begin-
nen? Willemien: “Ik had een jaar of drie verkering met Jos 

toen hij met het idee kwam.  Als sportmasseur en bege-
leider van topsporters had hij er kennis mee gemaakt. 
Maar ik was nog nooit in een sauna geweest en moest er 
erg aan wennen. Daarom ben ik her en der eens naar de 
sauna geweest. In 1978 hebben de knoop doorgehakt en 
zijn we hier begonnen. Dit pand is in 1906 gebouwd als 
boerderijtje en in 1927 kwam er een café in: Het bierhuis. 
Het lag mooi tegenover de Heilig Hartkerk. Na de zondag-
se mis kwamen mensen hier een biertje drinken. Na de 
oorlog heeft er nog een bakkerij in gezeten en een linge-
riezaak. Toen wij het kochten had Roelofs hier een opslag-
plaats en  showroom voor fietsen. We zijn begonnen met 
een simpele sauna en hebben die vervolgens uitgebreid 
met een stoombad, een zwembad, zonnebank, massage 
en een praktijk voor ontharen en huidverbetering. 

Discretie
De sauna trok volgens Jos en Willemien niet alleen klan-
ten uit de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk, maar 
uit de hele regio. Zelf ben ik Molly Geertsema, VVD-
prominent en commissaris van de Koningin, wel eens in 
De Bakenberg tegen gekomen. Voordat hij zijn intrek nam 
in kasteel Middachten woonde hij op de Bakenbergseweg.  
Jos en Willemien willen alleen beamen dat ze nogal 
wat bekende klanten hadden, maar willen geen namen 
noemen. Jos: “Daar zijn we altijd heel discreet mee 
omgegaan.  We hadden bijvoorbeeld nogal wat medisch 
specialisten als klant. Die mochten we alleen met hun 
voornaam aanspreken. Anders werden ze misschien her-
kend en werden ze in de saunacabine lastig gevallen met 
medische vragen en problemen.”

Strengere regelgeving 
De laatste jaren liep het aantal saunagasten terug tot zo’n 
60 à -70 per week. Jos: “De Bakenbergseweg is twee keer 
langdurig opgebroken geweest . Dat halveerde het aantal 
bezoekers. De gemeente noemde dat ‘ondernemersrisico’ 
en weigerde compensatie.”
Daarnaast drukte ook de steeds strengere regelgeving  
de pret. Jos: “Er zijn ontzettend veel regels waar je als 
bedrijf aan moet voldoen. Omdat je horeca-activiteiten 
uitvoert , moet je cursussen volgen in ‘sociale hygiëne’ 
waar je leert hoe je om moet gaan met drankproblemen 
van klanten.  Omdat er ongelukken kunnen gebeuren 
cursussen in bedrijfshulpverlening, omdat je iets met 
levensmiddelen doet moet je een haccp hebben waarin 
gezondheidsrisico’s inventariseert  en beheersbaar maakt, 
en ga zo maar door. Overal moet je certificaten voor heb-
ben. Dat is voor een tweemansbedrijf bijna niet te doen.”

Plezier
Jos en Willemien kijken met veel plezier terug op de 
afgelopen 37 jaar. Ze vonden het leuk om als gastheer en 
gastvrouw op te treden en een gemoedelijke, huiselijke 
sfeer te creëren in hun sauna. Willemien: “Het doet je 
goed als je merkt dat mensen er baat bij hebben en bij-
voorbeeld minder kalmeringsmiddelen en bloeddrukverla-
gers nodig hebben. Ik vond het ook leuk om stagiaires te 
hebben en jonge mensen op te leiden.”
Voorlopig blijven ze boven hun sauna wonen, en gaan ze 
samen door met masseren, ontharen, huidverzorging en 
coaching.

Henk Donkers

Jos en Willemien Zwaan 
stoppen met sauna 
De Bakenberg, maar 
gaan door met andere 
activiteitenFo
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In 1978 begonnen Jos en Willemien Zwaan aan de 
Bakenbergseweg met hun sauna. Op 1 december 
sloten ze – na 37 jaar – hun deuren. Maar ze blijven 
doorgaan met  activiteiten als het coachen van 
sporters, masseren en ontharen.
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Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-

stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 

Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170

Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

LETSELSCHADE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
ADVOCATENKANTOOR TUBBERGEN BV

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade
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Heksenjacht op foutparkeerders
Borden voor parkeren in een stad? Oké, parkeer-
beleid moet er zijn. Maar Big Brother biedt geen 
ontsnappingskans. Moet het parkeerbeleid zo strin-
gent gehandhaafd worden of mag het een graadje 
minder?

Laatst kwam ik na een rondje fietsen op mijn geliefde 
Rose-racefiets via de Amsterdamseweg en  Burgemeester 
Weertsstraat de wijk weer in. Het was op een zaterdag. 
Er was veel bedrijvigheid van winkelende mensen, die 
probeerden nog een plekje te vinden voor hun auto. Dat 
viel niet mee. Ik zag drie druk bonnen schrijvende par-
keerwachters. Het was lopende bandwerk voor hen. Ze 
schreven hun vingers blauw.
‘Zou niet iedereen op de hoogte zijn van het parkeerre-
gime in het Burgemeesterskwartier?’, vroeg ik me af. Me 
dunkt dat degene die hier zijn boodschappen doet, weet 
dat je hier moet uitkijken voor het niets ontziende oog van 
de parkeerwachters. Toch trappen veel mensen in de val. 
Hebben ze eerst hun best gedaan om hun tassen te vullen 
met mooie aanbiedingen, komen ze terug met een fikse 
bon achter de ruitenwissers, voor zover ik heb gezien. 
Hier en daar werkt de parkeerwachter met een scanner. 
Wat een deceptie. De bonnen zijn niet mis tegenwoordig 
(90 euro), ze kunnen je humeur flink bederven. Helemaal 
als je financiële reserves minimaal zijn.
Als ik door de wijk fiets, dan valt me op hoe ongelooflijk 
veel borden er geplaatst zijn, ‘vluchtheuvels’, drempels in 
allerlei soorten, zebra’s, strepen op de weg, noem maar 
op. Laten we als voorbeeld de Zypendaalseweg nemen 
vanaf de Van Heemstralaan naar boven. Naar mijn mening 
kun je geen mooiere entree hebben in een stad als deze 
idyllische kronkelende laan, dwars door de prachtige par-
ken, langs een kasteel. Wijs mensen die voor het eerst 
bij je op visite komen via deze route de weg naar je huis 
en de oh’s en ah’s ontspruiten aan hun monden. Rijden 
over deze weg was pure romantiek. Hoe anders is dat nu. 
Strepen, strepen en nog eens strepen, borden, drempels 
waar je niet harder overheen kunt rijden dan met 30 kilo-
meter per uur. Er zijn erbij die je wagen lanceren als je je 
niet strikt houdt aan de snelheidsregels. Logisch natuur-
lijk, want er staat een school aan de laan en dan heb je 
rekening te houden met nogal slordig fietsende jongelui. 
Maar … het idyllische karakter is er af.
Om op de borden in de wijk terug te komen en de ver-
schillende parkeerregimes die er zijn, als je niet bekend 
bent in de buurt, moet je deksels goed uitkijken, want 
het regime verandert ieder moment. Moet je maar goed 
uitkijken, kun je zeggen. Daar zijn we nou eenmaal stad 
voor. Wees blij dat je niet weggetakeld wordt. Maar, wat 
ik nou zo vervelend vind is dat je nagenoeg geen ontsnap-
pingskans hebt. Het middel schiet zijn doel naar mijn idee 
een  ‘beetje’ voorbij. Ik kan me heel goed voorstellen dat 
mensen die hier niet bekend zijn, hier de fout ingaan. Er 
zijn plekken in Nederland waar de betekenis van de bor-
den zo onduidelijk is en voor meerdere uitleg vatbaar dat 
er duizenden bonnen ‘uitgedeeld’ worden. Dat kan toch 
niet de bedoeling zijn? Of juist wel? Als ik naar het westen 
rijd, word ik nerveus van de verschillende snelheden die 
toegestaan zijn en ben meer met de borden bezig dan met 

het rijden. Eén bord is duidelijk, maar zijn er veel, dan 
maakt dat de zaak onduidelijk. 
Laatst wilde ik even een presentje meenemen voor 
een visite en vond ik een lege plek voor de deur van 
La Canette. Ik zocht naar een bord maar vond dat niet 
meteen. Gelukkig stond de cafébaas voor de deur. ‘Je 
mag hier staan’, zei hij tegen me. ‘En hoe kom ik dat te 
weten?’ vroeg ik hem. ‘Kijk, het bord zit achter het gebla-
derte van de boom!’ Hij begon te lachen, want ik was niet 
de enige die zoekende was.
Dikwijls moet iemand een pakje afgeven, loopt een win-
kel in, komt terug en heeft een bon. Tja. Eén minuutje 
maar en je bent de klos. Als je een baan hebt als bestel-
ler van pakketjes, ben je meer tijd kwijt met het trekken 
van een bonnetje en het plaatsen ervan op het dash-
board van je auto, dan het pakje afgeven in de winkel. 
Dan voel je je zwaar genomen als je een bon achter de 
ruitenwissers vindt. Nog erger is het als je binnen een 
minuut terugkomt en de bonnenschrijver is net 
bezig je een onaangename verras-
sing te bezorgen. Er valt ook niet 
over te praten in zo’n geval. 
Nogal teleurstellend. Laatst 
was er een vrouw die ook 
even voor één dingetje bij 
AH naar binnen ging. Zij 
had haar twee kinderen 
in de auto laten zitten, 
met de ramen open, ten 
teken van: heel even 
maar. Maar helaas, een 
bon. De kinderen zeiden 
nog tegen de beste man: 
mamma haalt alleen maar 
een bosje bloemen en dan is 
zij er weer, maar het hielp niet. 
Ook niet toen de dame terugkeer-
de terwijl de parkeerwachter de bon 
aan het schrijven was. ‘Regel is regel mevrouw!’ 
Mij benauwt dit gedrag. Het is een beetje te.

Als ik deze dingen waarneem, verplaats ik me altijd in 
het slachtoffer en dat die een baaldag heeft. Er wordt zó 
op bonnen gejaagd, dat er geen ontsnappingskans is. Je 
bent bij een overtreding bijna 100% zeker van een bon. 
Het doet me denken aan een heksenjacht op burgers en 
de schijn dat de burger er voor de overheid is in plaats 
van de overheid voor de burger. De overheid wordt op die 
manier de burger tot vijand en dat lijkt me niet de bedoe-
ling. Het is onaangenaam. Het dienende karakter van de 
overheid verdwijnt naar mijn idee. In de landen waar ik 
doorrijd als we op vakantie gaan wordt ook gefilmd maar 
niet zo hemeltergend als hier. Verkeerstekens hebben tot 
doel het de deelnemers te vergemakkelijken, maar het 
tegendeel is waar, helaas. Het zal wel met het kleinheids-
syndroom te maken hebben waar we aan lijden. Doet me 
toch weer even denken aan Italië, waar de agente me 
op gaat zoeken en op haar fluitje blaast als ik mijn auto 
verkeerd geparkeerd heb. 

Jaap van den Berg



98

Petit museé Audrey

Dit jaar herdenken we de (verloren) Slag om 
Arnhem en volgend jaar de bevrijding. Ook de 
Burgemeesterwijk kwam niet ongeschonden uit de 
oorlog. Zo viel er in december ’44 – deze maand 
dus 70 jaar geleden - een vliegende bom (V1) op 
de wijk. Een deel van de wijk veranderde daardoor 
onherkenbaar van karakter. Hoe zag dit deel van de 
wijk er voor de oorlog uit, wat veranderde er tijdens 
de wederopbouw en wat hebben mensen die er toen 
woonden nog te vertellen over die tijd?

Deze maand is het 70 jaar geleden dat een V1-bom neer-
stortte bij de kruising van de Van Lawick van Pabststraat 
en de Burgemeester Weertsstraat. De bom richtte grote 
schade aan, maar – voor zover bekend – vielen er geen 
slachtoffers. De hele Arnhemse bevolking (destijds 90.000 

zielen) was in september ’44 immers geëvacueerd op last 
van de Duitsers. Na de door de geallieerden verloren Slag 
om Arnhem was Arnhem frontstad geworden. De Duitsers 
verwachtten een nieuwe aanval vanuit de Betuwe en 
stuurden daarom alle inwoners de stad uit. In de stad 
bleven een handvol politieagenten en brandweerlieden 
achter plus een heleboel Duitse soldaten. Om eventuele 
nieuwe aanvallen van geallieerde tanks en pantserwa-
gens te weerstaan, barricadeerden zij straten, ook in de 
Burgemeesterswijk en Heijenoord. Zo lag er enorme bar-
ricade in het bovenste deel van de Burg. Weertsstraat (zie 
foto).  Verder werden huizen en fabriek leeggeplunderd. 
Omdat er in onze wijk veel aantrekkelijke huizen stonden, 
woonden er nogal wat Duitsers, soms in geconfisceerde 
huizen van gedeporteerde joden.

tik terug. Als hij op 0 sprong, sprong er een veer los, 
waardoor het hoogteroer omlaag klapte en de bom naar 
beneden dook. Voor de lancering werd de teller ingesteld 
op het te treffen doelwit. Vaak ging er echter wat mis en 
kwamen de V1’s op verkeerde plekken terecht. Zo ook bij 
de V1 die op onze wijk viel. Hij was namelijk bedoeld voor 
Antwerpen, de havenstad van waaruit de geallieerden 
bevoorraad werden. Arnhem ligt precies op de lijn van de 
lanceerbasis tussen Lettele en Rijssen in Overijssel, en 
Antwerpen. 

Verbazing
Vijf jaar geleden schreef ik in Wijkcontact  (december 
2009) voor het eerst iets over de inslag van deze V1. Ik 
verbaasde me er toen over dat P.R.A. Iddekinge in zijn 
standaardwerk Arnhem 44/45. Evacuatie, verwoesting, 
plundering, bevrijding, terugkeer uit 1981, schreef dat 
de V1 (slechts) zes woningen aan de Van Lawick van 
Pabststraat totaal verwoestte en twee panden aan de 
Burg. Weertsstraat liet uitbranden. Mijn verbazing werd 
gevoed door een aantal foto’s die de heer Truin in mei 
1945 maakte in onze wijk. Die foto’s laten veel meer 

verwoeste huizen zien, met name in het bovenste deel 
van de Burg. Weertsstraat waar nu twee rijen apparte-
mentsgebouwen staan. Om hoeveel verwoeste huizen het 
gaat is moeilijk te zeggen, maar het zijn er zeker enkele 
tientallen. 
Voor dit artikel ben ik op zoek gegaan naar mensen die 
destijds in dit deel van onze wijk woonden en er nog wat 
over kunnen vertellen. Veel zijn het er niet meer. Van de 
mensen die in de verwoeste huizen woonden, is niemand 
er opnieuw gaan wonen. Er hebben in de verwoeste 
huizen nogal wat joodse families gewoond die de oorlog 
en de concentratiekampen niet overleefd hebben zoals 

Raket
De V1 (Vergeltungswaffe 1) die in de nacht van 16 op 17 
december ‘44 op onze wijk neerstortte was gelanceerd 
vanaf een basis in Overijssel. De V1 was de voorloper 
van de moderne raket. Hij was 7,90 meter lang en had 
een spanwijdte van 5,37. In de neus zat een springlading 
van 830 kilo. Op de romp was een primitieve straalmotor 
gemonteerd. Het toestel kon een snelheid van 650 kilo-
meter per uur halen en had een bereik van 240 kilometer. 
De maximale vlieghoogte was drie kilometer. In de neus 
van een V1 zat een propellertje dat verbonden was met 
een teller. Elke dertig omwentelingen liep de teller één 

Deel Burgemeesterswijk 
70 jaar geleden verwoest

Bom of brandstichting? 
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Hoek Burg. Weertsstraat en Van Lawick van Pabststraat in 1920 en 2014.
Bovenste deel van de Burg. Weertsstraat in 1939 en 1945. Om een aanval van geallieerden vanuit de 
Betuwe te weerstaan hadden de Duitsers straten in de Burgemeesterswijk gebarricadeerd na de Slag om 
Arnhem. Rechtsonder het dak van de houten politiepost die in de jaren '50 is afgebroken.

Zwarte vlekken: verwoestingen in 1940-1945.
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de families Fabisch en Ullmann (BW-straat 93), Gans 
(BW-straat 85), West (BW-straat 139) en Cohen (vLvP-
straat 107). Andere families hadden geen geld om hun 
huis te herbouwen en zijn elders gaan wonen.

Kale vlakte
Mevrouw Tollenaar (1940) die bijna haar hele leven in de 
Van Eckstraat woonde, herinnert zich als klein kind de eva-
cuatie nog. “We gingen eerst lopend naar Schaarsbergen 
en daarna door naar Apeldoorn. Toen we terugkwamen 
was er veel verwoest. We hebben veel gespeeld in het 
puin en toen dat was opgeruimd, op de kale vlakte, want 
het duurde nog een hele tijd voordat de flats die er nu 
staan gebouwd werden.”
Haar (latere) schoonzus die bijna 10 jaar ouder is en ook 
in de Van Eckstraat woonde, kan zich meer herinneren. Ze 
woont nu in Naarden en gaat sinds haar huwelijk in 1952 
als mevr. Pieterse door het leven.  “Vader zat in het ver-
zet”, vertelt ze door de telefoon. “Bij mij in de klas zat een 
meisje uit een NSB-gezin.  Vader wilde dat ik daar thee 
ging drinken. ‘Dan moet je goed luisteren wat ze tegen 
elkaar zeggen’, zei hij. Later is hij opgepakt; aan het begin 
en het eind van de straat stonden Duitsers met machine-
geweren. Hij is overgebracht naar ‘Het Oranjehotel’, een 

beruchte Duitse gevangenis in Scheveningen. Na Market 
Garden moesten wij ook weg. Wij zijn in Woudenberg 
terechtgekomen. Toen we na de bevrijding terugkwamen 
in ons huis was vader er niet. Die kwam later te voet. We 
herkenden hem niet; zo mager was hij geworden. Hij is 
opgekalefaterd door dokter Cohen, een joodse arts die de 
concentratiekampen had overleefd. Ik herinner me nog 
dat de houten vloeren uit ons huis verdwenen waren en 
het dak lekte. Boven het voeteneind van onze bedden 
hadden mijn ouders parasols geplaatst om de bedden 
droog te houden.”

Prachtige herenhuizen
Via mevrouw Tollenaar kom ik bij mevrouw Benter 
terecht. Ze woont in een bovenhuis in de Van Eckstraat 
en is de enige in de straat die er voor de oorlog ook al 
woonde. Ze is 83 en kwiek van geest. Ik laat haar een foto 
uit 1939 zien van het bovenste deel van de Burgemeester 
Weertsstraat. Er stonden daar toen prachtige herenhui-
zen. Mevrouw Benter weet van de meeste huizen nog wie 
er woonde en wat ze voor de kost deden. “Mijn grootou-
ders woonden op nummer 100”, zegt ze. “Mijn grootvader 
was aannemer. Mantel zat er met een fietsenzaak, Van 
Driel had er een pension, Van Baal een elektriciteitszaak… 

Mevrouw Bouma woonde er - ze was lerares op de huis-
houdschool - en ook mijnheer Das die leraar was op de 
HBS. En mijnheer Dekker, violist bij het Gelders Orkest. 
En… de directeur van de bioscoop in Wageningen van 
wie ik niet op de naam kan komen. In het prachtige huis 
op de hoek waar nu de apotheek zit, woonde de familie 
Modderman.”

Joodse families 
“Ik weet nog goed hoe wij hier in mei ’45 terugkeerden 
met paard en wagen.  Al die huizen waren verwoest, ook 
het huis van mijn grootouders. Ik hoor mijn oma nog heel 
nuchter zeggen: ‘Da’s jammer, maar we mogen blij zijn 
dat we allemaal nog in leven zijn.’ Dat konden niet alle 
families in de straat zeggen. Zoals de joodse familie Gans 
die tegenover mijn grootouders woonde. Als er gevaar 
dreigde dook vader Gans onder bij mijn grootouders. Toen 
hij daar een keer de nacht doorbracht, zijn zijn vrouw en 
kinderen weggevoerd zonder dat ze afscheid van elkaar 
konden nemen. Vreselijk.  Ik heb van mijn grootouders 
nog zilverwerk in bewaring gekregen van hun dochter Ina. 
Ze hadden me ingeprent: ‘Het is niet van jou, maar van 
Ina Gans.’ Later bleek zij de oorlog overleefd te hebben, 
getrouwd te zijn met een jongen die ondergedoken zat 
aan de Amsterdamseweg en in Israël te wonen. Toen ze 
later in Nederland op bezoek kwam, heb ik het zilverwerk 
teruggegeven.’

Opzienbarend nieuwtje
Mevrouw Benter heeft nog een opzienbarend nieuwtje. 
“Die V1 is niet gevallen op het bovenste deel van de 
Burgemeester Weertsstraat, maar op de Van Lawick van 
Pabststraat, naast waar nu de Albert Heijn zit. Daar zijn 
begin jaren ’50 nieuwe huizen gebouwd. De huizen aan 
de Burgemeester Weertsstraat, de Van Lawick van Pabst 
tot aan de hoek met de Van Eckstraat zijn enkele dagen 
voor de bevrijding in brand gestoken, door de Engelsen 
of de moffen.”
Vooralsnog is mevrouw Benter die enige die deze lezing 
verkondigt. “Als het niet klopt, lieg ik in commissie”, zegt 
ze. Haar lezing is wel te rijmen met wat Iddekinge schrijft, 
maar die rept weer niet over brandstichting. Het feit dat 
op de foto’s de muren van veel huizen nog overeind staan, 
zou ook op brandstichting kunnen wijzen. 

Huizen gevorderd
Voor Jules Mantel is dit verhaal nieuw. “Je had tien jaar 
eerder met die vraag moeten komen”, zegt hij. “Ik ben 
van ’46 en mijn ouders leven niet meer. Mijn vader was 
eigenlijk bakker, maar in ’38 is hij een fietsenzaak begon-
nen aan de Burg. Weertsstraat. Toen ze na de oorlog 
terugkwamen lag die in puin. Met geld van mijn opa 
hebben ze het pand aan de Van Lawick van Pabststraat 
gekocht. Daar zijn ze opnieuw begonnen. Ik heb de zaak 
later voortgezet. Van mijn moeder weet ik dat er in het 
stuk van de Burg. Weertsstraat waar zij woonden, huizen 
gevorderd waren door de Duitsers, onder andere van 
joodse families. Er woonden Duitsers die op vliegbasis 
Deelen werkten. Maar of ze daarom in brand gestoken 
zijn…??”  
Zeker is dat het nabijgelegen leegstaande Diaconessenhuis 
vlak voor de bevrijding wel door de Duitsers in brand 
gestoken is en tot de grond toe afbrandde. Zouden de 

herenhuizen aan de Burg. Weertsstraat hetzelfde lot 
ondergaan hebben?
Jules kan zich nog wel de kale vlakte herinneren waar hij 
als kleutertje speelde. Net als Wiebe Verpoorten, die in 
’44 geboren is en tot enkele jaren geleden een drogiste-
rij had tegenover Mantel. Mevrouw Benter heeft er niet 
gespeeld. “Ik moest helpen in de kapperszaak van mijn 
vader want mijn moeder had kinderverlamming gehad en 
liep met beugels.”

Henk Donkers

Wie meer weet over de verwoesting van de huizen aan de 
Burg. Weertsstraat (bom of brandstichting?) kan contact 
opnemen met Henk Donkers (henkdonkers@gmail.com of 
026 4426705)

Joodse inwoners van de Burgemeesterswijk
In de verwoeste huizen aan de Burg. Weertsstraat en 
de van Lawick van Pabststraat woonden in ieder geval 
de joodse families Gans, Ullmann, Fabisch, West en 
Cohen. Ze zijn gedeporteerd en omgekomen in Duitse 
concentratiekampen als Auschwitz en Sobibor. Voor 
het volgende nummer van Wijkcontact schrijft Willy 
Witzes een artikel over de joodse inwoners van de 
(hele) Burgemeesterswijk  in de periode 1933-1945. 
Zij stelde voor de in 2014 verschenen tweede druk 
van  De stille slag. Joodse Arnhemmers 1933-1945 van 
Margo Klijn een lijst van 1493 (!) Arnhemmers samen 
die slachtoffer geworden zijn van het naziregime. 

Bovenste deel van de Burg. Weertsstraat (even nummers) in 1945 en 2014.

H oek Van Lawick van Pabststraat en Van Eckstraat in 1945 en 2014.

Hoek Van Lawick van Pabststraat en Burg. Weertsstraat in 
1945 en 2014. Bij het plantsoentje stond destijds een tram-
halte. Hierachter zou de V1 neergekomen zijn. Onderste foto: 
het rechterhuis is herbouwd, het linkerhuis (zichtbaar op de 
bovenste foto) niet.
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Nieuws uit het bestuur
Nog maar twee weken en het is alweer Kerst! Ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekken dat de tijd wel erg hard gaat… Zo 
lang is de kerstboom toch nog niet opgeruimd! Het is voor 
ons allen een mooi moment om terug te kijken op het jaar 
2014 én goede voornemens te maken voor 2015.
Voor de wijkvereniging waren het parkeerbeleid en de her-
inrichting van de Amsterdamseweg  grote en spannende 
klussen. Mede door de deskundige en grote inzet van de 
Commissie Leefomgeving zijn deze projecten goed afge-
rond. Vanuit de gemeente Arnhem kwamen dan ook posi-
tieve signalen over de bijzondere inzet van onze wijk. De 
samenwerking tussen de gemeente en wijkvereniging zal 
in de toekomst erg belangrijk blijven mede door het beleid 
dat de wijk de regie zelf in handen moet nemen en dat de 
gemeente hierin faciliterend is. Op 4 december is samen 
met de andere wijken in Arnhem een overleg geweest 
onder de noemer ‘Centraal Overleg Wijken’. Op de website 
zal u hierover nader bericht worden.

Het project ‘ouderen’ van onze wijk is dit jaar opgestart en 
moet nog binnen en buiten de wijk meer bekendheid krij-
gen. Begin volgend jaar zullen verdere plannen uitgewerkt 
worden die de bekendheid van dit project moeten verho-
gen. De nominatie van de ‘IKRA Award’ was voor ons al 
een mooie opsteker. In het juryrapport staat onder andere 
‘de zorg en betrokkenheid die het initiatief uitstraalt voelen 
echt als “omzien naar de ander”.

Op 30 oktober heeft het bestuur de vrijwilligers van onze 
commissies bedankt voor hun inzet over het afgelopen jaar. 
Ruim 35 vrijwilligers waren in de brasserie van de water-
molen aanwezig om in het zonnetje gezet te worden. Onze 
vereniging valt of staat met de inbreng van onze vrijwil-
ligers.

Zeer teleurstellend voor het bestuur was het aftreden van 
de leden van de Commissie Leefomgeving. Tot onze spijt 
hebben wij een meningsverschil met elkaar niet kunnen 
oplossen. Elders in dit blad staat van het bestuur een 
reactie op dit aftreden. Inmiddels hebben al vier bewoners 
zich aangemeld om kandidaat te zijn voor de vorming van 
een nieuwe commissie leefomgeving. Het dagelijks bestuur 
heeft de eerste kennismakingsgesprekken met de kandida-
ten inmiddels gevoerd en verwacht wordt dat per 1 januari 
2015 gestart kan worden met een gedeeltelijk nieuwe com-
missie. Wij hebben nog een paar bewoners nodig die de 
commissie compleet maken. Zie de oproep hiernaast.

Ik  wens u allen fijne kerstdagen en een goede en veilige 
jaarwisseling  en veel gezondheid in 2015 toe.

Dinsdag 11 januari  is er van 17.00 tot 
20.00 uur een Nieuwjaarsborrel voor de 
wijkbewoners in Brasserie Zijpendaal. 
Ik hoop velen van u te mogen ont-
moeten.  

Barend Freriks
voorzitter Fo
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VACATURES VOOR NIEUWE 

COMMISSIE LEEFOMGEVING

Het bestuur van de wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier zoekt gemotiveerde wijkbe-
woners die zich willen inzetten voor de leefomgeving 
in de wijk.  Wie interesse heeft om toe te treden 
tot de Commissie Leefomgeving wordt verzocht te 
reageren. 

De huidige Commissie Leefomgeving is in juli afge-
treden en handelt alleen nog dringende zaken 
af.  Daarom zijn er nu vacatures voor de nieuw te 
vormen commissie.  De Commissie Leefomgeving 
adviseert het bestuur van de wijkvereniging en de 
gemeente Arnhem over zaken als parkeerbeleid, ver-
keersafwikkeling, bestemmingsplannen, groenaan-
leg, evenementen in de openbare ruimte, zwerfafval, 
herinrichting van straten etc. 

De Commissie Leefomgeving is één van de belang-
rijkste commissies van de wijkvereniging. De leden 
hebben contacten met wijkbewoners, bedrijven in 
de wijk, ambtenaren van de gemeente Arnhem en 
soms ook met de wethouders. De commissie functi-
oneert zelfstandig en legt verantwoording af aan het 
bestuur van de wijkvereniging. 

Functie-eisen:
• Affiniteit met of kennis van gemeentelijke 

besluitvormingsprocedures;
• Interesse in ruimtelijke ordening;
• Communicatieve vaardigheden.

Inmiddels hebben zich al vier kandidaten gemeld.  
Het bestuur hoopt via deze oproep in contact te 
komen met nog meer mensen die zich willen inzetten 
voor onze mooie wijk. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 
voorzitter van de wijkvereniging Barend Freriks, ook 
voor meer informatie:  026-21553077 of  06-3793424 
of b.j.freriks@kpnplanet.nl 

Het bestuur

KERSTMARKT SCHAARSBERGEN
Zaterdag 13 december 16.00 - 20.00 u

Rondom het prachtige kerkje van Schaarsbergen 
is er ook dit jaar weer  een gezellige en sfeervolle 
Kerstmarkt, een feest voor jong en oud!
Dit jaar start de Kerstmarkt al om 16:00 uur. Een 
uurtje eerder dus dan gebruikelijk, dus een uur lan-
ger genieten!

Er zullen zo’n 45 kramen zijn met een bijzonder 
gevarieerd aanbod. Van kerstartikelen tot huis- en 
tuindecoraties, van brocante tot delicatessen, van 
kunst tot veel meer…..

Entree en parkeren zijn gratis



Met mijn Christmas 
playlist zachtjes 
spelend op de ach-
tergrond en een 
warme chocomelk 
in de aanslag stort 
ik mij op dit artikel. 
De kerst komt er 
weer aan, en daar-
mee ook het grote 
aanbod aan kerst-
films en themati-
sche uitzendingen 
van series. 
Wat heb ik er zin 
in! Lekker onderuit 
gezakt op de bank 
in m’n pyjama, 
vluchtend naar een 
alternatieve wereld, 
of juist gezellig met 
het hele gezin op de 
bank in onze chique 
kerstoutfits, lachend 
om het gestuntel 
van Patsy en Eddy 
uit Ab Fab. 
Het vragen van film-
advies aan een film-
theoreticus is echter 
gevaarlijk. Waar te 
beginnen? Waar te 
eindigen?  Iedereen 
heeft zo zijn eigen 

tradities en voorkeuren. Waar de een graag voor de 
duizendste keer naar Sissi of The Sound of Music 
kijkt, moet de ander er niet aan denken. Zelf heb ik 
nog altijd een zwak voor Home Alone. Dan heb ik het 
over deel één. De tweede kan nog, de derde had nooit 
gemaakt mogen worden. Laat staan 4 en 5! Maar de 
eerste blijft geniaal, en om de zoveel jaar waag ik me 
er weer aan. "KEVIN!!!!" Heerlijk!. 
 
Maar een paar tips kan ik zeker geven. Zo kan ik uit 
ervaring vertellen dat het kijken van Doctor Zhivago 
op een grijze, gare kerstnamiddag, na een gezellige 
avond vol alcohol tot in de late uurtjes geen recept is 
voor een succesvolle screening. Ongeacht de prachtige 
landschappen en dramatische verhaallijn leent deze 
film zich nou eenmaal niet voor een setting met een 
halve kater, hoge verzadigingsgraad en het kacheltje 
op loeistand.  Mijn moeder en ik zijn allebei in slaap 
gevallen. Tarkovsky zou ik in dit geval dus ook niet 
aanraden...

Ook kan ik met vrij veel zekerheid zeggen dat kerst-
films over de Kerstman zelf eigenlijk nooit leuk zijn. 
Niet aan beginnen mensen dus, die flauwe onderbroe-
kenlol met c-acteurs. Het gaat ons in Nederland ook 
niet zozeer om het sprookje van de Kerstman zelf. Het 
gaat om de magie. Het idee van een betere, mooiere 
wereld. Vandaar dat Harry Potter, The Lord of The 
Rings en Narnia ook zo’n succes zijn. We willen films 
waarin we meegenomen worden naar een alternatieve 
wereld vol sprookjesachtige landschappen en figuren. 
Daarom ben ik ook zo’n groot fan van de films van Tim 
Burton. Zijn sprookjes zijn een tikje luguber en gek, 
maar vol humor, en ze dragen allemaal dat sprankje 
magie. Edward Scissorhands is een absolute aanrader 
voor deze dagen. 
Zelf kijk ik dit jaar erg uit naar (en zie ik tegelijkertijd 
erg op tegen) de kerstuitzendingen van Miranda, de 
BBC sitcom van Miranda Hart. Van de sprookjesachtige 
werelden stappen we over naar pijnlijk realistische 
Britse feestdagen-humor. Het heerlijke hiervan is altijd 
dat we ons gesteund voelen nadat we aan het eind van 
een prachtig sprookje of een rond de kerst gesitueerde 
romcom moeten concluderen dat ons eigen leven hele-
maal niet zo sprookjesachtig is. Miranda staat altijd 
garant voor een uitzending vol gênante en herkenbare 
gebeurtenissen en familieaangelegenheden in een 
absurdistisch jasje. Kerst is altijd hét moment voor 
Hart om flink uit te pakken: dronken moeders, onge-
lukkig gebreide truien, moeilijke mistletoe-momenten; 
Miranda’s your man. Of woman dus eingenlijk. 
Helaas zijn de twee kerstafleveringen van dit jaar 
ook gelijk de allerlaatste van de hele serie. Hart heeft 
onlangs bekendgemaakt te willen stoppen met de serie 
nu deze op zijn hoogtepunt is. Vandaar mijn dubbele 
gevoel. Wat zal ik Miranda missen!

Dan zijn er natuurlijk nog de nieuwe films die ieder 
jaar uitkomen met kerst. Opvallend dit jaar is de 
nieuwe versie van Annie, met Jamie Fox in de rol van 
adoptievader en rising star Quvenzhané Wallis (Beasts 
of the Southern Wild, Twelve Years A Slave) in de rol 
van Annie. Een gewaagde zet. Kunnen we eindelijk 
die slappe 1999-remake vergeten, met slechte rode 
pruik en (weer) een c-cast. Of deze remake echt wat 
is kan ik zo niet zeggen. De trailer belooft een cheesy 
Hollywoodproductie en de regisseur heeft eerder 
matige comedies als Easy A (2010) en Friends with 
Benefits (2011) gemaakt. Maar het is zeker een state-
ment. Plus, ik ben een groot Jamie Fox fan, dus laat 
maar komen! De Zwarte Piet-extremisten in ons land 
zullen het er echter moeilijk mee krijgen. Weg bleek 
gesproet snoetje, weg vuurrood kapsel. ‘Zitten ze weer 
aan een van onze vertrouwde tradities te klooien’. Eens 
zien in hoeverre we de kerstgedachte dit jaar levend 
weten houden.   

Mylaine Roelofs

‘Ik vertel echt 
niet alles’
Ze heet ‘Spanie’, 
maar haar baas, 
Maarten van IJzer,  
noemt haar soms 
Meisje.  
Waarom zijn Engelse Cocker Spaniel dat 
ineens niet meer leuk vindt, leest u in deze 
column. Naast nog andere mini-gesprekjes, 
die ze samen hebben.

Naar mensen loop je toe en om honden geef je 
niks. Dat snap ik niet hoor.  ‘Wat is een mens?’  
Ik ben een mens. ‘Ik dacht dat jij mijn baas 
was.’  Ben ik ook Span, maar ik ben eveneens 
een mens. ‘Dat is dan jammer.’  Hoezo dat dan? 
‘De man die een  vergissing maakte hoorde ik 
zeggen:  “Ik ben ook maar een mens. “  Mensen 
hebben dus geen hoge dunk van zichzelf.’  Hij 
gebruikte het als een excuus Span.  ‘Oh dat ga ik 
dan in het vervolg dan ook  maar zeggen.’    Wat 
ga je zeggen? ‘Ik ben ook maar een hond.’  Dat 
slaat nergens op Span.  Ik vind het goedkoop 
als je dat zou doen. ‘Is er dan ook een duurdere 
versie van?’  

‘Wanneer krijg ik mijn kerstcadeautje?’ Áls je wat 
krijgt dan is dat pas met Kerst.  Moet je wel lief 
zijn hoor. ‘Ik ben lief!’  Dat zeg je toch niet van 
jezelf Span.  ‘Jij zei vanmorgen nog:  “Spanie is 
een bravie hond.”  Als ik bravie ben, dan ben ik 
toch lief?’ 

Wat is er Span? ‘Links achter, niet kijken, dóór-
lopen!’  Wat is er links achter? ‘ Die viezerd. ‘  
Waarom is die hond vies Span?  ‘Hij kwijlt.’ 

Je vindt het echt niet leuk als andere honden aan 
je ruiken he? ‘Neen waarom zou ik?’ Ze willen 
alleen maar even uitvinden wie je bent  Spanie.  
Daar zit toch niets kwaads in? ‘Ik heb er geen 
enkele behoefte aan.’  Span dit is geen hondsge-
drag.  ‘Kan me niet schelen wat het wel of niet is.’  
Doe niet zo flauw.  ‘Ik wil het niet.’  Spanneke, 
wat is er aan de hand? Waarom blaf je alle hon-
den weg? ‘  ‘Zou jij het leuk vinden  natte neuzen 
tegen je tepels te voelen?’ 

‘Langzamerhand heb ik de leeftijd dat je niet 
meer  “Meisje” tegen me zegt. ‘  Hoe kom je 

dáár nou ineens bij Span? ‘Ik vind het klei-
nerend.’  Ik bedoel het juist heel liefkozend 
Spanneke.  ‘Mannen die Wijfie, Meisje, 
Schatje, Moppie en nog meer van dat 

soort woordjes tegen hun vrouw zeggen, 
willen wat.’  Wat willen ze dan?  ‘Weet ik 
veel, in elk geval ‘iets’ , maar los daar-
van krijg ik er jeuk van.’  In welke fase 
zijn we nu weer beland Span? ’ 

Maarten van IJzer
14 15
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Plan voor beeld van 
Klaas Gubbels bij 
entree van Arnhem/
Burgemeesterswijk
De Kunst- en cultuurcommissie heeft een plan ontwikkeld 
om een ‘Klaas Gubbels’ in de Burgemeesterswijk te plaatsen, 
de wijk waar Gubbels al meer dan 50 jaar woont. Het gaat 
om een ruim drie meter hoog beeld van cortenstaal. Het 
bestuur van de wijkvereniging staat pal achter het plan en 
ook wethouder Gerrie Elfrink toonde zich enthousiast. Het 
beeld zal geplaatst worden in ‘het groene driehoekje’ aan 
de Burgemeester Weertsstraat/Amsterdamseweg. Door een 
houtdruk te kopen van het te plaatsen beeld kunnen bewo-
ners mede-eigenaar worden. Bij dit nummer van Wijkcontact 
treft u  een flyer over dit plan aan. Ook de website (bwarn-
hem.nl) geeft informatie. Bij de afbeeldingen treft u een 
schets aan voor de houtdruk die Klaas Gubbels op verzoek 
van de kunst- en cultuurcommissie maakte en een ‘artist-
impression’ van het beeld op locatie.
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Films voor Kerst

Jamie Foxx en Quvenzhané Wallis in 
de nieuwe Annie (Will Gluck, 2014)

Edward Scissorhands (Tim Burton, 
1990)

Miranda Hart in Miranda
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Trees Wesselingh, Hanny van Nunen, Frank ten 
Westeneind, Henk Bijsterbosch, Rudolf Jekel 
en Peter van Geffen vormden tot voor kort de 
Commissie Leefomgeving. Ter gelegenheid van hun 
afscheid praat ik bij nestor Rudolf Jekel thuis met 
drie van de zes leden over hun werk voor de wijk 
en de eigenschappen die je moet hebben om dingen 
gedaan te krijgen.

Alvast handig voor hun opvolgers: Rudolf heeft een mooie 
lijst gemaakt met alle onderwerpen waarmee de commis-
sie zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden. Dat vari-
eert van parkeerbeleid, verkeersdrempels en ‘verbussing’, 
tot Sporen in Arnhem, Buitengewoon Beter en Arnhem 
Centraal. Daarbij zijn een flink aantal afgeronde projecten 
en onderwerpen die momenteel niet spelen, maar ook 
zaken die blijvende aandacht vergen.  

Eigenlijk weten ze niet helemaal precies sinds wanneer 
de Commissie Leefomgeving in deze samenstelling actief 
was, maar ze houden het op 2010 - het moment dat ze 
instapten in het toen al lopende project Buitengewoon 
Beter. De gemeente had op dat moment, na het opstap-
pen van het wijkplatform, een nieuw aanspreekpunt nodig 
voor haar plannen. Hanny van Nunen: “Het werd al vrij 
snel duidelijk dat er ook bij het project Sporen in Arnhem 
geen enkele interactie tussen gemeente en wijk was; wij 
liepen wat dat betreft achter bij Heijenoord en Transvaal. 
We zijn toen in het bestaande overleg met ProRail en 
NS gestapt.” Dat leverde al snel resultaat op. Waar de 
bewoners van de andere wijken intussen gefrustreerd en 
moegestreden waren, kwam de Commissie Leefomgeving 
er nieuw en fris in, en met de nodige vechtlust. Dat wierp 
zijn vruchten af: de gemeente (wethouder en ambtena-
ren) bleken bereid om constructief samen te werken.  

Gesprekspartner
De commissie bleek voor de gemeente een gespreks-
partner op niveau. Peter van Geffen: “Vaak waren we 
inhoudelijk net zo goed ingevoerd als de gemeente. In het 
extreme zag je dat bij het parkeerbeleid. Dat hebben wij 
zelf, met de wijk en de straten, gemaakt.” 

Wat is verder het geheim van goede contacten met 
de gemeente? Peter: “Wij reageerden altijd inhoude-
lijk, en niet al te emotioneel. Dat werd gewaardeerd. 
Bewonersgroepen zijn nogal eens per definitie tegen de 
gemeente, of ze worden boos (vaak heel begrijpelijk), en 
raken daarna verzuurd. Overigens hebben wij ook regel-
matig onze poot stijf gehouden. We waren zo coöperatief 
mogelijk, maar vasthoudend als dat nodig was.” 

De relatie met de gemeente werd ook informeel goed 
onderhouden. Zo sprak de commissie met wijkwethouder 
Martijn Leisink af om elke drie maanden samen te lunchen 
in de wijk, soms met een ambtenaar erbij. Hanny: “Dan 
namen we de lopende zaken door. En hij speelde onder-
werpen die niet in zijn portefeuille zaten weer door naar 
andere wethouders. We hebben echt geïnvesteerd hoor, 
we gingen niet alleen naar inspraakavonden, maar ook 
naar afscheidsrecepties en dergelijke. Er waren tijden dat 
we wekelijks op het stadhuis zaten.”  

Amsterdamseweg  
De herinrichting van de Amsterdamseweg vormde een 
hoofdstuk apart in het leven van de commissie. Rudolf: 
“Die stond eigenlijk pas voor 2016 op de agenda. Wij 
wilden dat deze naar voren werd gehaald, omdat de 
Amsterdamseweg een vreselijke entree van de stad was: 
onveilig en lelijk.” Ondanks veel lobbywerk leek er weinig 
kans op succes. Maar toen gebeurde er een ‘wonder’: de 
riolering bleek opeens heel slecht en stond op instorten. 
Rudolf: “Binnen een half jaar moest er een bestekklaar 
plan liggen. Samen met de ambtenaren zijn we toen let-
terlijk al tekenend bezig geweest.” De plannen die daar 
uit rolden, waren vervolgens aanleiding voor aanvaringen 
met omwonenden, met name over het vrij liggende fiets-
pad en het verdwijnen van een deel van de parkeerruimte. 
Zo gaat dat soms. Peter: “We hebben achteraf ook wel 
samen geëvalueerd: wat hadden we hier anders kunnen 
doen? De uitkomst is een 7,5 waard en het had eigenlijk 
een 8,5 moeten zijn. Maar uiteindelijk is iedereen er toch 
heel tevreden mee.” 

En dan de verkeersdrempels, ook al zo’n lastige kwestie. 
Veel bewoners wilden ze graag als oplossing voor te hard 
rijden in hun straat. Peter: “Wij zeiden: doe het niet, daar 
krijg je juist meer overlast van. Maar dat geloven mensen 
niet. Dus komen er drempels. En dan blijkt dat het niet 
werkt, en  moeten uiteindelijk de drempels er weer uit. In 
zo’n geval gaan we daar natuurlijk niet meer achteraan.”  

Profiel voor de opvolgers
Welke eigenschappen moet je in een commissie hebben 
om met succes de leefomgevingsbelangen van de wijk te 
behartigen? Peter: “Vakmatige expertise hoeft niet per 
se, inhoudelijke interesse is mooi meegenomen. Je moet 
er vooral zin in hebben, en niet van zeuren houden, want 
dan ben je er in een half jaar klaar mee. Dan denkt de 
gemeente: ‘daar heb je die zeurpieten weer’, en houdt 
men een volgende keer geen rekening meer met je.” 

Rudolf: “Wij hadden een paar mensen met veel inhou-
delijke kennis, en weer anderen die heel vasthoudend 
en doortastend zijn. Zo waren de kwaliteiten in de club 
goed verdeeld. Ik vind het daarnaast belangrijk dat je 
een beetje ‘overkoepelend’ kunt kijken, en dus niet alleen 
aan je eigen straat denkt. ” Hanny: “Je moet veel tijd en 
energie willen investeren. Het werk van zo’n commissie is 
veel meer dan vergaderen, het is ook  stukken schrijven, 
ambtenaren bellen, lobbyen en zo voort. Misschien wordt 
het nu wat rustiger, want de grote projecten zijn voorlopig 
wel voorbij.” Rudolf: “Ja, maar dat zeiden we altijd en dan 
kwam er toch weer een groot project aan…..” 
Hanny heeft nog een laatste tip. “Als jij zelf een heel goed 
i
dee hebt, dan kun je wel graag willen dat het op jouw 
conto komt, maar vaak werkt het beter om het zo te 
brengen dat een ander (wethouder, ambtenaar) het over-
neemt en het als zijn eigen idee beschouwt. Doel bereikt!”

Loes Meeuwissen
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Rudolf Jekel

Peter van Geffen

Kavels, bussen en 
bestemmingsplannen

Frank ten Westeneind Trees Wesselingh

Hanny van Nunen

Henk Bijsterbosch

Rudolf Jekel
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Afscheidsinterview met Commissie Leefomgeving
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Laurens Vrakking gaat op zoek naar het 

verhaal achter opvallende auto’s in de wijk

Het sportieve jachtvliegtuig

Merk en type: Triumph Spitfire 1500 TC
Bouwjaar: 1978
Brandstofverbruik: Benzine, 1 liter op 10 kilometer 
Liefhebber: Martijn Pil

18 19
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De motorkap staat open, voorover gekanteld zoals 
dat hoort. In de najaarszon staat Martijn Pil aan de 
rand van onze wijk te klussen aan zijn donkergroe-
ne Spitfire, een klassieke cabrio met een zwarte 
metalen winterkap erop. Zonder kap toeren is er 
niet meer bij: hoewel het zonnetje dappere poging 
doet ons anders te doen geloven is de herfst toch 
echt begonnen. “Eigenlijk moet je volgende week 
nog even terugkomen, dan staat als het goed is de 
nieuwe telg erbij!”

Verstandshuwelijk
Twee weken later zit ik bij Martijn op de bank voor het 
levensverhaal van de Spitfire. De nieuwe aanwinst staat 
net een paar dagen in de ondergrondse garage bij het 
huis en rijdt nog niet. De rit naar de verkoper van die TH7 
is de Spitfire niet in de koude kleren gaan zitten: ook die 
staat verlamd in de garage, met versleten koppakking. 
“Tientjeswerk,” aldus Martijn. De reparatie van zijn auto is 
niet ingewikkeld, vindt hij zelf: alles is mechanisch, en je 
kunt er makkelijk bij. Dat was een van de selectiecriteria 
bij de aanschaf drie jaar geleden: Martijn wilde al jaren 
zelf een auto opknappen. Toen hij 19 was, kreeg hij van 
zijn vader een oude Opel Manta, maar tijdens zijn studie-
jaren kwam het klussen aan de auto niet van de grond. De 
Opel is al een tijdje buiten beeld, maar de kriebels bleven. 
“Toen we op zoek gingen naar een nieuw huis, werd de 
aanwezigheid van een garage een selectiecriterium. Niet 
per se een inpandige garage, maar gewoon een plek bij 
het huis met voldoende ruimte om aan een auto te kun-
nen klussen.”

Het huis kwam er, en bijna gelijktijdig volgde ook de auto. 
“De Spitfire was een verstandshuwelijk: het is een auto 
waar je gemakkelijk aan kunt werken, de hele motorkap 
gaat eraf als je hem open zet. Je kunt gewoon op de band 
gaan zitten om aan de motor te sleutelen.” Niet dat er 
helemaal geen esthetiek bij kwam kijken, maar de nadruk 
lag toch op de praktische kant van de auto. “Een cabrio is 
natuurlijk ook erg leuk in de zomer, lekker toeren zonder 
het dak.” Leuk detail: dochter Minne (5 ½ jaar) heeft in de 
Spitfire geen last van wagenziekte. “We kunnen heel lang 
rondrijden zonder dat ze moet overgeven, in een andere 
auto lukt dat nog geen tien minuten! Waarschijnlijk is het 
de openheid van een cabrio en de frisse lucht. Het uitzicht 
vanuit deze auto nodigt natuurlijk veel meer uit om naar 
buiten te blijven kijken.”

Bouwpakket
Nu Martijn erachter is dat het klussen hem wel bevalt, is 
hij verder gaan kijken. In de buurt van Amsterdam vond 
hij een rode Triumph TR7. De verhouding met de TR7 is 
een stuk romantischer tot stand gekomen: “Als kind had ik 
vroeger al eens een TR7 als bouwpakket,” vertelt Martijn. 
“De TR7 zat in dezelfde situatie als de Opel Manta, vlak 
voordat ik die weg moest doen. De eigenaar kwam er niet 
aan toe om de auto op te knappen, dus hij stond weg te 
kwijnen in een garage bij zijn baas. Die baas was er na 
twee jaar wel klaar mee, dus de auto moest daar weg.” 
Martijn heeft de TR7 dus eigenlijk ‘gered’ van de sloop. 
Bij de keuze voor de TR7 heeft Martijn meer aandacht 
gehad voor het uiterlijk van de auto. “Het is een heel 
futuristisch model voor zijn tijd: hij is gebouwd in 1977, 
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TRANSPARANTIE
Deze column gaat niet over het gerestylde Wijkcontact, 
dat steeds mooier en professioneler oogt. Ook niet 
over de Kunstcommissie die Klaas Gubbels zo ver 
wist te krijgen, dat hij voor de wijk een sculptuur 
maakt. Een drie dimensioneel koffiepot-kunstwerk dat 
straks bovenaan de Burgemeester Weertsstraat/hoek 
Amsterdamseweg - op een sokkel - zijn plek krijgt. 
(En om dat financieel allemaal mogelijk te maken 
kunnen wijkbewoners een druk van dit kunstwerk 
bestellen). Dat Sinterklaas, al dan niet met echte 
zwarte pieten, weer een optocht in de buurt houdt, is 
zeker. De Feestcie. tekent er voor. De themaochtenden 
in de Bakermat worden uitstekend bezocht en de 
Commissie Ouderen die buurthulp coördineert, mag 
best trots op zich zelf zijn. Deze Commissie werd nota 
bene voor de Ikra Award genomineerd. Ze wonnen 
hem niet, maar de feestavond voor alle Arnhemse 
vrijwilligers in Musis Sacrum zal er niet onder geleden 
hebben.
Nee, deze column gaat over de Commissie Leefomgeving 
die op de jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst schitterde 
door afwezigheid. Voorzitter Barend Freriks meldde 
dat - tussen neus en lippen - aan het begin van de 
samenkomst in Brasserie Aquarium. Freriks: ‘Tot 
mijn spijt is de voltallige Commissie Leefomgeving 
vanavond niet aanwezig.’ Hij wilde er niet te veel 
woorden aan vuil maken, maar ‘alle commissieleden 
hadden hun functie ter beschikking gesteld’. Het 
brave gehoor reageerde (aanvankelijk) lauw en liet 
de mededeling kennelijk op zich inwerken. Een 
enkeling vroeg om nadere uitleg. Freriks liet zich niet 
vermurwen en hield het bij zijn summiere explicatie.
Toch vreemd dat een Commissie die de afgelopen 
tijd fantastisch werk leverde collectief de pijp 
aan maarten gaf. Zo mogen onder andere de 
begeleiding van het project BuitenGewoonBeter, de 
herinrichting van de Amsterdamseweg, het in 2012 
ingestelde wijkparkeerbeleid en de zienswijze op 
het wijkbestemmingsplan op haar conto worden 
geschreven. Kortom, wat speelt hier achter de 
schermen? Als geëngageerde wijkbewoner wil ik 
toch weten wat de voorzitter van de betrokken 
commissie over dit alles te melden heeft. Het bestuur 
van de wijkvereniging mag dan vinden dat de onmin 
binnenskamers moet blijven, ik denk dat de wijk 
recht heeft op een nadere uitleg. Gebeurt dit niet dan 
bestaat de kans dat de heibel een eigen leven gaat 
leiden. Openheid en transparantie zijn essentieel. 
Afijn, wie de schoen past, trekke hem aan. Schrijver 
dezes en vele andere buurtbewoners zal blij zijn als 
aan dit verzoek gehoor wordt gegeven!

Kees Crone
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COMMISSIE LEEFOMGEVING

Beste Kees,
Wij hebben je column ontvangen en gelezen, en hebben 
gemeend je een korte reactie te moeten sturen, ook 
omdat wij als voormalig Commissie Leefomgeving altijd 
voor transparantie hebben gestaan. Je hebt namelijk 
een punt nu het bestuur blijkbaar weinig communiceert. 

Al meerdere jaren vindt de Commissie Leefomgeving dat 
de manier waarop de wijkwebsite wordt beheerd regel-
matig de wijkbelangen schaadt of niet representatief 
is, in het bijzonder de belangen waar onze commissie 
namens de wijk voor moet strijden. Als commissie heb-
ben wij dit vaak aangekaart bij het bestuur. Hier zijn 
veel gesprekken aan besteed met alle verantwoordelij-
ken, waaronder ook de Commissie Leefomgeving. Het 
bestuur onderkent onze punten al langere tijd, maar 
pakt helaas niet door met een werkbare oplossing. 

Tot onze spijt is door toedoen van het bestuur het proces 
daarna persoonlijk geworden, waardoor de Commissie 
Leefomgeving haar vertrouwen in dit bestuur heeft 
verloren. Gevolg daarvan is dat wij geen andere oplos-
sing zagen dan om als gehele commissie op te stappen. 
Stappen hierna hebben helaas nergens meer toe geleid. 
Wij gaan ervan uit dat het bestuur binnenkort een 
nieuwe Commissie Leefomgeving zal samenstellen en 
wensen de complete wijkvereniging bijzonder veel suc-
ces met haar belangrijke taken.

De voormalige Commissie Leefomgeving

REACTIE BESTUUR

Het bestuur betreurt het dat de leden van de Commissie 
Leefomgeving zijn opgestapt. Het bestuur heeft grote 
waardering voor de deskundigheid van de commissiele-
den en de resultaten die de commissie in de afgelopen 
jaren heeft bereikt. 
Tot onze spijt hebben we een meningsverschil over de 
nieuwsvoorziening op de website niet samen kunnen 
oplossen. De wederzijdse behoefte was een nieuwe 
opzet te maken van de website en de werkwijze aan 
te passen. We hebben daar besprekingen over gehad 
met leden van de Redactiecommissie en leden van de 
Commissie Leefomgeving, ieder afzonderlijk. Beide 
commissies is gevraagd voorstellen te doen over moge-
lijke veranderingen en verbeteringen. 

Helaas besloot de commissie Leefomgeving in juli volle-
dig af te treden. Kennelijk had men geen vertrouwen in 
een goede afloop.  De Commissie Leefomgeving was wel 
bereid om twee belangrijke lopende zaken – afronding 
parkeerbeleid en procedure Raad van State inzake het 
bestemmingsplan – af te ronden. 
Het bestuur hoopt nu wat meer openheid van zaken te 
hebben gegeven. 

redelijk vroeg in zijn serie. Het model van de Spitfire 
is wat ouderwetser, ronder: de TR7 heeft een duide-
lijke wig-vorm, met een schuine lijn van voor tot achter.” 
Martijn had dan ook specifiek gezocht naar zo’n model. 
Als voorbeeld waar hij naar zocht noemt hij – naast de 
TR7 – de Fiat X-1/9, een auto uit dezelfde periode met 
vergelijkbare rechte lijnen. Bij de voordeur staan twee 
modelautootjes in dezelfde stijl: een oranje Saab Sonett 
en een gele Lancia Stratos. Ook Martijns vrouw Merel te 
Rijdt is verliefd op de auto: “Zij vindt de Schotse ruit in 
de bekleding prachtig.” De TR7 was een gelukstreffer: “Hij 
is een beetje slordig overgespoten, maar dat komt wel. 
Eerst moet ik de motor weer aan de praat krijgen.” Martijn 
verwacht dat dat niet heel ingewikkeld wordt: “Volgens 
de verkoper heeft hij hem twee jaar geleden rijdend weg-
gezet. Dan kan het nooit een heel groot probleem zijn, 
waarschijnlijk zit het ‘m in de startmotor.” Opnieuw: tien-
tjeswerk, volgens Martijn. “Er zit niets elektronisch bij, je 
kunt alles begrijpen door te kijken. Het ene tandwiel moet 
het andere in beweging zetten, en als dat niet werkt dan 
kun je daar zelf iets aan doen. Onderdelen zijn gemak-
kelijk en redelijk goedkoop verkrijgbaar.” 

Het resultaat van het klussen aan de auto is goed merk-
baar, vertelt Martijn. “In het begin reed ik nog heel voor-
zichtig met de auto, en nog steeds wel een beetje: het 
is toch een oudere auto, de remweg is wat langer en je 
vraagt je wel eens af: ‘valt niet alles eraf?’. Je merkt dat 
door het vervangen van onderdelen de auto veel stabieler 
op de weg ligt.”

Niet voor dagelijkse ritjes
Tot voor kort hadden Martijn en Merel ook een andere 
auto, een Peugeot. “Een 205 of zo. Maar daar moest 
zoveel aan gebeuren voor de APK, dat ik meer dan de 
aankoopwaarde van de auto zou moeten investeren om 
hem te kunnen houden. Het ontbrak me aan tijd en liefde 
voor die auto om dat zelf te doen, dus nu hebben we geen 
auto meer voor dagelijkse ritjes.” Dat is helemaal geen 
probleem, want Martijn en Merel reizen veel met de trein 
en de fiets. Martijn is functioneel beheerder van informa-
tiesystemen bij de gemeente Utrecht en Merel werkt als 
loopbaanbegeleider in Arnhem: fietsen en/of treinen is 
voor beiden sneller. 

Vooral in de zomer gaat Martijn graag toeren met de 
Spitfire. In de winter, althans als er gestrooid is, komt de 
auto niet buiten. Niet dat Martijn overdreven voorzichtig 
is met de auto, maar gewoon omdat hij anders binnen de 
kortste keren volledig weggeroest is. “De hond komt er 
niet in, maar dat is ook puur omdat het praktisch onmo-
gelijk is – en omdat ik een beetje bang ben dat hij eruit 
springt, omdat de auto open is. Als ik ‘m ergens buiten 
parkeer, doe ik hem vaak niet op slot: als iemand het 
leren afdekkapje kapotsnijdt, is dat veel kostbaarder dan 
wanneer ze er meteen achter komen dat er niets in de 
auto ligt dat het stelen waard is. ”Hoewel het een lichte 
auto met (maar) vier versnellingen is, rijdt hij comforta-
bel: door de overdrive in de derde en vierde versnelling 
kan de motor ook op snelheid lage toeren draaien.”
Komend voorjaar, als de TR7 weer rijdt, gaat de Spitfire 
waarschijnlijk in de verkoop. “Ik ben opgegroeid met de 
gedachte dat een auto een gebruiksvoorwerp is, dus ik ga 
er niet sentimenteel over doen. Als er een deuk in komt, 
ga ik er niet bij staan huilen.” Ook niet bij de TR7? “Ook 
niet bij de TR7.” 

Laurens Vrakking
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

E E N  M O O I E  W E B S I T E  V O O R  €  497, -
De oplossing voor organisaties met een beperkt 
budget: een mooie 5 pagina's tellende website,
inclusief professionele teksten voor slechts € 497,-. 
Meer pagina's en allerlei extra's, zoals een gasten-
boek of mailformulieren is natuurlijk ook mogelijk.
j o n g - w e b . n l  +  m a r i k e s p e e . n l
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De huizen aan Van Pallandtstraat 58 en 60 dateren van omstreeks 1905 en zijn 
gemeentelijke monumenten. De toren van nummer 60, op de hoek met de Van 
Lawick van Pabststraat, heeft een opvallende gebogen kap. De interieurs bevat-
ten veel oorspronkelijke Jugendstil-details. De stijl doet denken aan de architecten 
Willem Diehl en C.J. Hagenbeek.

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone

Verliefde Kijk op de Wijk
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Janine Lourijsen & Nicole Wolvenne
Jachthoornlaan 1A (het Dorp) Arnhem
info@mensendieck-arnhem.nl

www.mensendieck-arnhem.nl

 

- houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose

- rug-, nek-, schouder- en armklachten

- bekken- en zwangerschapsklachten 

- chronische klachten als reuma, artrose, MS, Parkinson

- activering van ouderen

- preventie door zorg voor bewegen

Afspraak? tel: 06-14477578 Ook zonder verwijzing!

Hoewel de zomer voorbij is en de herfst nog niet wakker 
wil worden, hebben de bladeren aan de bomen het signaal 
gekregen de boom toch maar eens langzaam te moeten 
verlaten. De temperaturen doen af en toe zomers aan 
met een graad of twee en twintig en dat op 19 oktober. 
Onwaarschijnlijk. Maar het is zo. Ondertussen zijn we 
enkele dagen verder en heeft de verwarming nog steeds 
geen trek in arbeid. Ik kan me niet herinneren dat ik dat 
ooit heb mee gemaakt, tenminste zo structureel.
Dat het wel degelijk herfst is laat de schemering zien 
met zijn mistflarden, die als wapperende vitrages over 
de weiden bij park Sonsbeek hangen. De flarden kennen 
geen grenzen, weten geen onderscheid te maken tussen 
‘weiden’ en ‘weg’ en zijn daarom zo brutaal de weg over te 
steken. Het is een fraai gezicht maar verraderlijk. De witte 
schimmen zijn in staat je te vangen waardoor je je van het 
ene op het andere moment in een doolhof waant waar je 
niet meer uitkomt. Hoewel het een bekend fenomeen is in 
de herfst, trappen duizenden mensen steeds weer in deze 
valkuil met alle gevolgen van dien.
Meestal is er weinig wind als er mist is. Er straalt een 
bepaalde rust uit van mistige dagen alsof zij de mensen 
willen aanmanen het eens rustig aan te doen. Sommigen 
begrijpen dat en temperen hun ritme, anderen blijven de 
dwang van hun horloge volgen. De natuur bedwingen, 
daar vraag je wat. De natuur laat zich niet dwingen en 
laat dat duidelijk blijken. Ze deelt straffen uit en die zijn 
niet mis. Hoewel de natuur geen menselijke eigenschap-
pen bezit als eerlijk, oneerlijk, fatsoenlijk, onfatsoenlijk, 
dichten wij de natuur deze eigenschappen toch toe: ‘Het 
is toch niet eerlijk dat ik zo jong moet sterven’? Klopt. We 
kunnen echter de natuur niet verwijten wat zij niet bezit: 
gevoel voor ethiek of moraal. Dat klinkt hard maar het is 
niet anders.
In de herfst worden de avonden vaak een beetje kil. 
De centrale verwarming hoeft nog niet aan, maar een 
blokje hout in de open haard haalt net het onaangename 
gevoel van onbehagen weg. Heerlijk zo’n warmtebron, die 
behalve warmte, ook gezelligheid biedt. Het is een àndere 
warmte. Hij omgeeft je niet maar straalt je toe.
Het is weer zo’n mistige avond. De straatlantaarns doen 
een poging hun licht door de mist heen te dringen. Het 
heeft iets weg van een tweestrijd. Mensen durven zich 
niet op straat te begeven, blijven thuis, dicht bij de open 
haard, gooien een blok op het vuur. Het is laat geworden, 
ik ga naar bed en kijk nog even uit het slaapkamerraam. 
Rookpluimen komen uit de schoorstenen. De rook heeft 
ook bezit genomen van mijn slaapkamer. De lucht is 
traag, kan niet weg. Ik moet de rust nog maar voor me 
uitschuiven tot het hout is opgebrand. Een onaangename 
binnendringer heeft bezit genomen van mijn meest intie-
me privédomein.
Als ik last heb van openhaarden die hun rook laag laten 
hangen in de lucht, word ik altijd overvallen door bepaalde 
gedachten. Ik denk dan aan de overheid die voor alles een 
regel heeft. Zij legt drempels aan tegen te hard rijden, 
verplicht ons een zuinige auto aan te schaffen om ons 
milieu niet al te zeer te belasten, verplicht fabrikanten 
apparaten te maken die milieuvriendelijk zijn en weinig 

Hellup ik stik!
Openhaarden en kachels die op hout branden. Kan dat nog in het huidige eco-tijdperk?

energie verbruiken. Ga zo maar door. Dan vraag ik me op 
een mistige avond af: en hoe zit het met de openhaarden? 
Zijn dat geen enorm vervuilende dingen, die vreselijk veel 
CO2 uitstoten? Kan dat nog wel in 2014? Vindt meneer 
Rutte dat wel goed? Mag dat wel van Brussel? Heeft de 
regelmachine niet goed genoeg haar best gedaan?
Ooit hadden wij, toen CO2 al wel bestond maar nog geen 
item was, want alles was ozon wat de klok sloeg, een open 
haard. Het was een jaar of twintig geleden. Het gas werd 
duur. Om  te besparen op de kosten voor energie, beslo-
ten wij een voorzethaard te nemen. We woonden in de 
Van Ruisdaelstraat, dichtbij het Burgemeesterskwartier. 
Het ding kwam er en werd aangesloten op het schoor-
steenkanaal. Wat brandde dat ding en wat een hitte gaf 
het! Het duurde niet lang of er kwamen dikke kieren in de 
eikenvloer met brede planken. Op zich was dat niet zo’n 
groot probleem. Zelfs de slaapkamer werd verwarmd door 
de hitte die door de schoorsteen ging.
Op zeker moment kwamen er barsten in de schoorsteen-
mantel op zolder. Even later kwamen er dikke teerlagen 
uitdruipen. Oei, slechte verbranding, dachten wij. De 
buurvrouw kwam langs. “Weten jullie dat er zwart 
spul door mijn schoorsteenmantel komt? En dat 
er een vuile rooklucht op mijn zolder hangt?” 
Dat was een vervelende mededeling waar we 
iets mee moesten doen.
Teer is een ziekmakende stof en wil heel goed 
branden. Werk aan de winkel. We besloten er 
‘een mannetje’iemand bij te halen. ‘Meneer, 
deze schoorsteen kan de enorme hitte niet ver-
dragen en is gebarsten.’ ‘Oh, dat is niet zo mooi, 
en nu?’ ‘Het kanaal moet opengebroken worden  
(11 meter!), dan moet er een flexibele buis ingebracht 
worden die ik vanaf het dak naar beneden moet zien te 
persen. Aan de buitenkant van de buis moet een soort 
vulkanisch gesteente aangebracht worden tegen overver-
hitting.’
Dak op, dak af. Een dak met een hellingshoek van 45 
graden! Iedere keer bleef de pijp steken, want er zaten 
bochten in het rookkanaal. Dus moest het op talloze plek-
ken open gebikt worden: in de kamer, slaapkamer en de 
zolder. Stof en roet, brrrrr! We kregen medelijden met de 
man, en met onszelf. Na een week was het karwei af. Het 
mannetje was gesloopt. 
We dachten goedkoop uit te zijn, energie te besparen. Dat 
het niet zo was, daar waren we snel achter gekomen. We 
besloten de roetmop om te laten bouwen tot gashaard. 
Deze voldeed prima om  ‘de kou er even af te halen’ in de 
herfst, vervuilde amper en veroorzaakte geen dikke teer-
lagen in de schoorsteen. Ik ga niet vertellen wat dat alles 
gekost heeft, maar één ding is zeker: de kosten hebben 
we nooit terug verdiend. Zo kan een lumineus idee veran-
deren in een slecht idee. Een houtkachel wordt pas echt 
lumineus als de schoorsteen in brand staat. Dan kunnen 
alle straatlantaarns uit.
Het is mistig, ’s avonds laat. Ik ga naar bed, kijk nog 
even uit het raam. Ik zie rookpluimen uit de schoorsteen 
komen. Het ruikt. Ik ga toch maar slapen. De anderen 
zullen toch ook wel gaan slapen?

Jaap van den Berg 
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Ethel Heussen, supermarktmanager van de Albert 
Heijn in de Burgemeesterswijk, vindt de drukke 
dagen rond kerst de mooiste tijd van het jaar. “Onze 
klanten nemen de tijd om boodschappen te doen en 
halen iets extra’s voor de feestdagen. Er hangt altijd 
een speciale kerstsfeer in de winkel.”

Al weken voor de feestdagen is Ethel Heussen samen met 
haar assistent Ruud Zuiderduin en de teamlei-
ders bezig met de voorbereidingen voor 
de drukste tijd van het jaar in de 
Albert Heijn. Dat begint met de 
personeelsplanning, want er 
zijn veel medewerkers nodig 
om alles in goede banen 
te leiden. Ook de circa 
honderd scholieren, die 
vooral als vakkenvuller 
of kassabediende wer-
ken, en de dertig vaste 
medewerkers moeten 
in principe werken in 
de drukste tijd van het 
jaar. 
De bevoorrading van 
de winkel aan de Van 
Lawick van Pabststraat is 
een grote logistieke klus. 
“Onze winkel heeft een 
relatief klein magazijn, daar 
moeten we rekening mee hou-
den”, aldus Heussen. De vracht-
wagens rijden in december af en 
aan met verschillende producten die de 
feestdagen extra luister moeten bijzetten. De 
houdbare waren liggen vanzelfsprekend al ruim voor de 
feestdagen in de winkel, de vraag naar verse producten 
(fruit, groenten, brood etc.) is het grootste op de dag 
voor kerst. 
De Allerhande – het maandblad van de Albert Heijn met 
recepten en productinformatie – helpt veel klanten de 
feestdagen door. “Sommige klanten zijn al weken van 
tevoren aan het proef-koken, zij proberen recepten met 
moeilijke liflafjes uit. Het kerstdiner kan dan niet misluk-
ken”, vertelt Ethel Heussen. Zelf brengt zij de beide kerst-
dagen thuis door met haar man, twee dochters van 11 en 
8 jaar en familie, want dan is de Albert Heijn gesloten. 

Gastvrijheid
De 43-jarige supermarktmanager werkt sinds begin dit 
jaar in het filiaal aan de Van Lawick van Pabststraat. 
Daarvoor werkte ze bij de Albert Heijn in Dieren en in 
Doetinchem. Maar oorspronkelijk komt ze uit de hotel-Fo
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Manager Albert Heijn: 
"Kerst is mooiste
 tijd van het jaar"

branche. Na de Middelbare Hotelschool en de HEAO 
werkte ze twaalf jaar bij Gulden Tulip, waar ze opklom 
tot hotelmanager. “Er zijn veel raakvlakken tussen beide 
branches”, vindt ze. “Klantvriendelijk en gastvrijheid zijn 
heel belangrijk, niet alleen in een hotel, maar ook bij de 
Albert Heijn. De klantcontacten maken het verschil.”
Zij geeft zelf het goede voorbeeld en van het jonge per-
soneel verwacht zij dezelfde klantvriendelijke houding. 

Beleefd zijn en meelopen met de klant als deze 
een product niet kan vinden. Heussen let 

daar scherp op. “Soms overdrijven de 
jongelui een beetje, dan lopen er 

vier vakkenvullers met een klant 
mee”, vertelt zij lachend.

“Deze winkel heeft een wijk-
functie”, vindt Heussen. De 

klanten kennen elkaar 
vanuit de wijk en maken 
vaak een praatje. Als 
de lift is geblokkeerd, 
heeft dat meestal te 
maken met wijkbewo-
ners die gezellig een 
praatje maken in de 
kelder en de liftdeur 

blokkeren. Heussen 
vindt het belangrijk dat 

de Albert Heijn onder-
deel is van de wijk. Zo 

sponsort het filiaal de kin-
derdisco in de Bakermat en de 

Sinterklaasintocht in de wijk. 

Verbondenheid
Maar ook op andere manieren wil de supermarkt-

manager de verbondenheid met de wijk uitdragen. “Laatst 
heeft de Rotary een inzamelactie in de winkel gehouden 
voor de Voedselbank en leerlingen van het Montessori-
college verkopen hier kaartjes voor het goede doel.”
De klantenkring van de Albert Heijn bestaat voor een 
groot deel  uit werkende tweeverdieners, die één keer 
in de week de grote boodschappen doen en daarnaast 
de ontbrekende etenswaren tussen 17.00 en 18.30 uur 
kopen. Zij hebben een voorkeur voor verse, gezonde en 
vaak ook biologische producten. Ook houden de klanten 
van gemak: de panklare gesneden groenten en kant-en-
klare salades zijn een hit. “Andijvie in een stronk is niet 
zo populair”, aldus Heussen. 
De afgelopen jaren waren er veel personele wisselingen in 
de winkel, maar Heussen gaat ervan uit dat zij voorlopig 
een ‘blijvertje’ is.  

Harriët Verbeek

Op zaterdag 31 januari 2015 organiseert de feestcom-
missie de eerste buurtquiz van onze wijk. Voor dit nieuwe 
initiatief hebben zich inmiddels negen actieve straatteams 
aangemeld. Geweldig! De teams worden door de straten 
zelf samengesteld en bestaan uit minimaal uit 4 en maxi-
maal 6 mannen en/of vrouwen. 

31 januari 2015
De KwartierKwis is een straatquiz waarin diverse (delen 
van) straten in onze wijk onderling zullen strijden voor de 
titel ‘Slimste straat van het Burgemeesterskwartier’. Op 
zaterdagavond 31 januari a.s. verwelkomen we de straat-
teams om 20.00 uur in buurtcafé La Cannette. De quiz 
start om 20.30 uur. De avond bestaat uit 7 speelronden 
van elk 7 vragen. Na elke ronde worden de antwoorden 
door een concurrerend straatteam nagekeken en worden 
alle goede antwoorden genoteerd. Na twee korte pauzes 
en een individuele ronde “petje op, petje af’, feliciteren we 
aan het einde van de avond de slimste straat van de wijk 
die deze eervolle titel een jaar lang mag houden. Vergeet 
niet een fraai petje mee te nemen! 

We hebben nog plaats voor 1 enthousiaste straat-
team. Schrijf je snel in als team want vol is 
vol. Inschrijven kan op kwartierkwis@gmail.com. 
Helaas is er geen plaats is voor publiek.

Negen straatteams strijden om 
de eer van ‘slimste straat van het 

Burgemeesterskwartier’ 
Onderwerpen en gastsprekers
Voor de eerste KwartierKwis hebben we Joost Borsboom 
en Doreen Hartman, de initiatiefnemers van de halfjaar-
lijkse buurtkwis in Heijenoord/Lombok, uitgenodigd een 
vragenronde samen te stellen. Daarnaast hebben we 
meerdere actieve en ervaringsdeskundige wijkbewoners 
die graag een vragenronde voor hun rekening nemen. 
Wat de onderwerpen zullen zijn houden we nog even 
geheim! Later meer daarover op www.facebook.com/
kwartierkwis en www.bwarnhem.nl.
Vragen oefenen 
De teamcaptains zijn druk bezig hun teams samen te 
stellen. Tijdens de feestdagen zal er veel worden gelezen, 
gegoogled en samen worden geoefend door de straat-
teams. Een goede voorbereiding is het  halve werk. 
Mocht je nog mee willen doen, schrijf je dan nu in als 
team op kwartierkwis@gmail.com. Natuurlijk kun je ook 
contact opnemen met een van de teamcaptains en chec-
ken of er nog plek is in een van de bovenstaande straat-
teams. 
Mochten straatteams onverwachts niet kunnen deelne-
men, dan verzoeken wij de teamcaptains dat uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de KwartierKwis te melden 
op kwartierkwis@gmail.com. De kosten voor deelname 
zijn € 15,- per team. Het bedrag kan op de avond zelf 
worden voldaan bij binnenkomst. Veel plezier!

De feestcommissie

DE VOLGENDE STRATEN HEBBEN ZICH INGESCHREVEN:

Team Straatteam Team captain
1 Sweerts de Landasstraat Joris Westendorp
2 Sweerts de Landasstraat Huub Janssen
3 Van Pallandtstraat Dick van Regteren
4 Burgemeestersplein Annemarie Goossens
5 Burgemeester Weertsstraat oneven Maurits van de Geyn
6 G.A. van Nispenstraat Boudewijn Oude Elbrink
7 Zypendaalseweg Geert Oonk
8 Zypendaalseweg Peter van Geffen
9  Burgemeester Weertsstraat   Henk Donkers 
10    

kwartierkwis@gmail.com

www.Facebook.com/
kwartierkwis

@kwartierkwis

26
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

Hans Streng   v. Lawick v. Pabststraat 119
6814 HD  Arnhem    telefoon: 06 - 22011961
internet: www.hansminiklus.nl

Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u).
Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

KADOWINKEL

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem

M 06-21 42 64 55

www.s-kwadraat.net

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 

in uw tuin. Laat ze tij-

dig snoeien. Voor snoei-

advies. snoei-les of het 

laten snoeien van al uw 

struiken en bomen neem 

contact op met: 

Het was nog vroeg in de morgen toen ik met de fiets 
naar mijn werk vertrok. De schemering maakte plaats 
voor het eerste daglicht. De bomen in de Jollesstraat 
waren bijna kaal en de straat was al aardig bedekt met 
een laag herfstblad. In een flits zag ik de tv reclame 
van tientallen jaren geleden weer voor me: een man 
selecteerde met een pincet de goudgekleurde bladeren 
en schikte ze zo mooi dat er een hoogpolig tapijt van 
herfstkleuren ontstond. Maar deze weemoedige herinne-
ring aan het hoogpolige tapijt en de bijbehorende spruit-
jeslucht uit mijn jeugdjaren maakte snel plaats voor een 
nieuw beeld dat me nog lang zal bijblijven. 
Ik zag voor mijn oprit een auto stoppen bij de parkeer-
haven. Voordat de bestuurder de auto op de lege plek 
parkeerde haalde hij twee dingen uit zijn kofferbak: 
eerst een vouwfiets en daarna een sneeuwschuiver. De 
fiets was blijkbaar om de afstand van de parkeerplaats 
naar het station of zijn kantoor te overbruggen. Maar 
de sneeuwschuiver, waar die voor diende, daar had 
ik geen idee van. De dagen werden inderdaad korter 

maar er was toch echt 
geen sneeuw voorspeld. 
Voordat ik het hem kon 
vragen keek de man me 
met een woedende blik 
aan. Ik waagde het niet 
mijn mond te openen. Hij 
begon onmiddellijk het 
netjes bij elkaar geveegde 
blad dat in de parkeerha-
ven lag als een wilde opzij 
te schuiven. Uit de manier 
waarop hij het blad ver-
plaatste maakte ik op dat 
het niet de eerste keer was 
dat hij deze merkwaardige 
actie uitvoerde. En zijn 

auto had ik inderdaad wel eerder in onze straat gezien. 
Na een paar minuten gooide hij de sneeuwschuiver weer 
in de kofferbak, zette zijn auto op de schoongeveegde 
plek en vertrok met onbekende bestemming. Ik stond 
nog steeds met open mond onderaan mijn oprit en 
besefte dat deze situatie zo hilarisch was dat ik het nooit 
zou vergeten. 
Inmiddels is er een jaar verstreken. De bomen in de 
Jollesstraat verliezen hun blad weer. Alles lijkt zo als het 
was. Maar toch is er iets veranderd. De parkeerplaats 
voor onze oprit is voor het eerst sinds tijden leeg. Geen 
blad meer dat lang opgestapeld blijft en ook  geen 
auto's meer die er zomaar parkeren voor een dag, een 
paar dagen of een paar weken. Geen Maserati en BMW 
meer van de bezoekers van La Cannette. En ook de gele 
Amerikaanse sloep met bartafel, de blauwe kampeerbus 
en vooral de auto met sneeuwschuiver en vouwfiets in 
de kofferbak ga ik missen. Het parkeerbeleid in de wijk 
wordt door velen van ons omarmd, ook door mij. Maar 
met de nieuwe maatregelen is het wel merkwaardig stil 
geworden in  de straat. 

Ellen Koole

Herfst in de 
Jollesstraat
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Inzamelingsactie 
Burgemeesterswijk 
Helpt! geslaagd
Op 1 november is er in de Burgemeesterswijk, in 
samenwerking met de Penseelstreek, een inzame-
lingsactie voor Stichting Leergeld en Speelstoet 
gehouden. Om aandacht te vragen voor deze actie 
hebben we buurtbewoners geïnformeerd via de 
wijkkranten, wijkwebsites en de nieuwsbrief op de 
Pieter Brueghelschool. Ook zijn er door leerlingen 
presentaties gegeven in de bovenbouwklassen van 
de Arnhemse Montessorischool en is er veel geflyerd. 
Ook heeft De Gelderlander er een artikel aan gewijd.
Het resultaat was goed, onze wijkbewoners hebben 
13 grotere fietsen, 11 kinderfietsen en verschillende 
computers afgeleverd. Stichting Leergeld was blij 
met de spontane inzamelactie en hoopt dat andere 
wijken dit voorbeeld zullen volgen.  
De grote hoeveelheid speelgoed was indruk-
wekkend. Met het oog op de aankomende extra 
Sinterklaasopening is Speelstoet goed geholpen met 
deze aanvulling. 
Een aantal kinderen hebben appeltaart en cake 
gebakken en verkocht voor Stichting Leergeld. 
Hierdoor is een bedrag van €265,00 opgehaald. 
Kortom, een geslaagde actie. Wat ons betreft een 
succes. Een evaluatie met beide stichtingen zal 
volgen om te kijken of deze actie een opvolging zal 
krijgen.
Graag willen we  dan ook afsluiten met 
Burgemeesterswijk Bedankt!

Paulien van der Graaff-Bos, Nienke Zevenbergen, 
Patricia Schwalbach en Hanny van Nunen
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BEDRIJF IN DE WIJK
De komende tijd krijgen in het Wijkcontact steeds twee 
bedrijven de gelegenheid zich voor te stellen.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een voorstelrondje in 
dit blad? Aanmelden via BWArnhem@gmail.com
Ook voor bedrijven is het mogelijk lid te worden van de 
Wijkvereniging voor minimaal 10 € per jaar. Een hogere 
bijdrage mag ook natuurlijk. U zorgt er dan voor dat 
allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals het drukken 
van dit Wijkcontact en het onderhoud van de wijkwebsite 
BWArnhem.nl.
Graag uw bijdrage t.n.v: 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Arnhem
NL30ABNA0534122469 of NL85INGB0001989706

Graag wil ik me voorstellen in 'Bedrijf in de wijk'! 
Mijn naam is Roos Knijnenburg van Action in 
mind. 
Lang geleden kampte ik net als velen met over-
gewicht en futloosheid. Ik wilde niet meer lijnen, 
want ik wist dat dit een averechts effect heeft. 
Ik werd geraakt door iemand die altijd fit was 
en lekker gezond eten maakte. Dat voorbeeld 
ben ik gaan volgen, met succes! Ik heb nu 20 
jaar een gezond gewicht, geniet van lekker eten 
en heb energie te over. Misschien dat u me her-
kent, ik loop regelmatig hard door de wijk. Ik 
wilde mensen gaan helpen met wat ik inmiddels 
ervaren had. Daar is gedegen kennis voor nodig, 
dus ben weer gaan studeren. Jarenlang heb ik 
met plezier trainingen gegeven en mensen 
gecoacht in zelfontwikkeling. Die 
ervaring deel ik nu met de ken-
nis die ik heb als gewichts-
consulent en adviseur over-
gangsklachten/specialist 
Vitaliteit in uw bedrijf. 

Met veel plezier werk ik 
voor bedrijven, adviseer 
het management en bege-
leid medewerkers naar een 
blijvend gezond gewicht. 
Ook werk ik met particu-
liere cliënten. We krijgen via de 
media zo veel informatie over eten, 
wat goed/slecht is, weet u nog welke keu-
zes u het beste kunt maken? Bij mij leert u hoe 
u die keuzes eenvoudig kunt maken. Voor bewo-
ners in de wijk wil ik graag gratis workshops 
geven om kennis te maken en uit te leggen wat 
ik kan betekenen voor mensen met vragen over 
gezond gewicht, gezond eten en meer vitaliteit. 
De gratis workshops zijn 6 en 8 januari van 
19.30-20.30 uur en 7 januari van 14.30-15.30 
uur. Neem gerust de kinderen mee op de woens-
dagmiddag.
Meldt u aan voor één van de workshops via: 
r.knijnenburg@actioninmind.com De locatie maak 
ik op tijd bekend via de mail.
Ik werk vanuit mijn praktijk aan huis, aan de 
Bakenbergseweg 11-3. Maar ook bij u thuis als 
u dat prettig vindt, of in een ruimte die ik in de 
wijk huur. Ik werk graag samen met iedereen die 
vitaal wil worden, zijn en blijven! Nieuwsgierig? 
U bent van harte welkom op een van de work-
shops! Kunt u niet komen, maar toch nieuwsgie-
rig? Bel gerust: 06-38922385
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Kerstconcert en Sing In
Is de kersttijd voor u een tijd van samenzijn, van sfeer en 
gezelligheid, van viering en reflectie? Dan hoort daar zeker 
ook muziek bij. De West Arnhemsche Muziekvereeniging 
nodigt u van harte uit voor een kerstconcert op zondag 
21 december in de Heijenoordschool (Gentiaanstraat 
25). Samen met Cantorij Salvator Kerk verzorgen wij een 
gevarieerd concert met heel veel ruimte om mee te zin-
gen. Het concert duurt een uur en begint om 16.00 uur. 
Na afloop is er een drankje.

Ouderenproject genomineerd 
voor IKRA Award, maar prijs 
gaat naar ander project
De Arnhemse carnavalsvereniging On-Ganse organiseert 
in Musis sacrum elk jaar een Vrijwilligersgala. Daar 
wordt ook de IKRA Award voor de ‘Vrijwilliger van het 
Jaar’ uitgereikt door de burgemeester van Arnhem. Het 
thema van dit jaar was ‘wij(k) en beweging’.  Er waren 
drie genomineerden, waarvan het ouderenproject van 
de Burgemeesterswijk er één was. De prijs ging echter 
naar Peter van den Broek uit Kronenburg. Naast zijn full 
time baan in ploegendienst trekt hij er vier tot vijf keer 
per week op uit om zwerfvuil op te ruimen. De andere 
genomineerde was Stichting Straat in Actie Malburgen 
die veel projecten  organiseert om de sociale samenhang 
te verbeteren. 
Barend Freriks, die namens de wijkvereniging op het 
Vrijwilligersgala aanwezig was, vond het leuk dat het 
ouderenproject tot de genomineerden behoorde, maar 
vond het terecht dat de prijs naar een ander project ging. 
“Ons project is pas net op gang gekomen en moet zich 
nog bewijzen”, zei hij. Hij kan zich helemaal vinden in wat 
burgemeester Herman Kaiser tijdens het Vrijwilligersgala 
tegen hem zei: “Jullie hebben niet gewonnen, maar ga 
vooral door met wat je doet.”  

Agenda

Zaterdag 13 december Kerstmarkt bij kerkje 
Schaarsbergen 16.00 – 20.00 uur

Zondag 21 december Kerstmarkt Sonsbeekpark 
(naast witte villa) 11.00 – 18.00 uur 

Zondag 21 december Kerst Sing In 
van 16.00 – 17.00 uur in Heijenoordschool 
(Gentiaanstraat 10). Meezingconcert van de West-
Arnhemsche Muziekvereeniging

Dinsdag 13 januari  Thema-ochtend over 
Ruimte voor de rivier door Karin van Andel, 
omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Ze zal 
met name ingaan op projecten in de buurt van 
Arnhem. De Bakermat: 10.15 – 12.00 uur

Dinsdag 13 januari Nieuwjaarsborrel Wijkver-
eniging 17.00 – 20.00 uur in Brasserie Zijpendaal

Zaterdag 31 januari Kwartierkwis 
Burgemeesterswijk La Canette 20.00 uur

Dinsdag 10 februari Thema-ochtend over 
Beelden in Arnhem door Hans Middel. 
Hij besteedt vooral aandacht aan beelden in onze 
wijken. De Bakermat: 10.15 – 12.00 uur

Dinsdag 10 maart Thema-ochtend over de 
ruimte voor vergeving in de rechtspraak door 
Geert Corstens, tot voor koert president van de 
Hoge Raad. Hij hield zich via het strafrecht vooral 
bezig met vergelding van onrecht, maar gaat nu 
in op vergeving en initiatieven die ruimte willen 
scheppen voor en persoonlijk vergelijk tussen 
slachtoffer en dader. 
 

De zorg verandert. 
Wat verandert er in Arnhem?
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor (jeugd)zorg, werk en inkomen. Er verandert 
veel, ook in Arnhem. De gemeente Arnhem wil de 
ondersteuning niet alleen sneller, beter en dichtbij 
huis leveren, maar ook betaalbaar houden. Dit gebeurt 
door de zorg en ondersteuning te organiseren vanuit 
wijkteams, met coaches die u gemakkelijk kunt aan-
spreken. En door mensen te stimuleren om te kijken 
naar hun eigen mogelijkheden.
Vanaf 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met 
ervaren coaches voor volwassenen, jeugd en gezin. 
Voor álle leeftijden dus. Ze geven steun en advies bij 
zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. U kunt 
ze bijvoorbeeld tegenkomen in het wijkcentrum of op 
scholen. Wanneer het nodig is kunt u een afspraak met 
hen maken, ook bij u thuis.
Hebt u een voorziening of professionele hulp nodig? 
Voor uzelf of voor uw gezin? De coach van het wijk-
team kijkt samen met u wat er precies aan de hand 
is en maakt samen met u een plan. U krijgt een vaste 
coach, die bij u thuis komt. Samen kijkt u of en wat 
vrienden, familie, bekenden of buren iets voor u kun-
nen doen. Als er professionele ondersteuning nodig is, 
helpt de coach waar hij dat zelf kan. Als specialistische 
hulp nodig is, regelt de coach dit met en voor u.  
Wanneer u op dit moment al zorg of ondersteuning 
krijgt, licht uw zorgaanbieder u in over wat er voor u 
verandert. Als u vragen heeft kunt u die stellen aan uw 
huidige zorgverlener of begeleider. 

Voor meer informatie en hulp op het gebied van 
(jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen kunt u kijken 
op www.zodoenwehetinarnhem.nl of bellen naar 088-
2260000.

Boomspiegeltuintje met groene tegel
In de twee vorige nummers van Wijkcontact stonden arti-
kelen over ‘guerrilla gardening’ en ‘boomspiegeltuintjes’.  
Als omwonenden een boomspiegel ‘adopteren’ en willen 
onderhouden, legt de gemeente er een groene tegel naast. 
De tuinmannen/vrouwen van de gemeentelijke plantsoe-
nendienst weten dan dat ze de betreffende boomspiegel 
kunnen overslaan. Een wijkbewoner stuurde deze foto. 
Als je goed kijkt zie je dat er een groene tegel naast deze 
boomspiegel in de Van Lawick van Pabststraat ligt. De foto 
is in de herfst genomen toen het tuintje op zijn retour was.

Situatie anno 2014

33 jaar later.....
Sauna 
De Bakenberg
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Altijd reden 

voor een 

feestje.

Marijke Bruin


