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Hoe belangrijk is dansen? Weten mensen zich wel 
te bewegen? Is men bang voor vooroordelen als 
men zich buiten de gangbare mores beweegt? Zit 
men niet vast in zijn eigen harnas? In een wijk waar 
zoveel beweging zit, wil ik de bewoners iets over de 
dans vertellen en hen ervan trachten te overtuigen 
dat beter durven bewegen voordelen biedt op tal 
van maatschappelijke gebieden.

Vroeger, laten we zeggen, in de jaren 
na de oorlog, was het Sonsbeek 
Paviljoen een theeschenkerij. 
Het was dé ontmoetings-
plaats voor mensen uit het 
Burgemeesterskwartier. 
In de jaren zestig werd 
er ook gedanst en wel 
op live-muziek van de 
legendarische band 
‘The Sound Magics’. 
Menig meisjeshart 
zal hier op hol gesla-
gen zijn door een 
leuke buurjongen, die 
behalve zijn danskun-
sten uiteraard ook al 
zijn charmes in de strijd 
gooide om ‘the girl-next-
door’ te veroveren. Had de 
jongen niet al te veel roman-
tiek in huis, dan was het in ieder 
geval de omgeving met zijn prachti-
ge begroeiing, vijvers met watervallen en 
zwanen die behulpzaam was bij de verovering. 

JoNGENS uIT HET 
BuRGEMEESTERSKWARTIER GooIDEN 
HuN DANSKuNSTEN EN cHARMES IN 
DE STRIJD oM DE GIRL-NExT-DooR TE 
VERoVEREN.

Veranderende mores
De meeste jongelui hadden dansles gehad bij carel 
Wensink van Dansinstituut Wensink. Toentertijd hoorde  
dansles bij de opvoeding. Men diende zich daarbij strikt 
aan de kledingvoorschriften te houden. Zonder jasje, ook 
wel colbert genoemd, plus stropdas, kwam je de dans-
school niet binnen. Het opvoedingsregime was destijds 
nogal streng, maar werd langzamerhand steeds verder 
losgelaten door de veranderende mores. Die dansschool 
bestaat nog steeds, maar wordt nu geleid door Jan 
Wensink. Het was hét instituut van Nederland, waar zelfs 
enkele lieden van ons koningshuis les gehad hebben. Voor 
zover ik weet, privé. De school werd vooral bezocht door 
een ‘zeker’ publiek. Het is nog steeds dé dansschool voor 
onze wijk. oSM-publiek? ‘Dat heurt erbij’ volgens Jort 
Kelder! Het voorgeschreven colbert met stropdas heeft 

‘dansmaster’ Jan niet helemaal vast kunnen houden onder 
invloed van de tijd. concurrentie hè, je moet wat.

Dansprogramma’s 
Dansen is tegenwoordig weer hip, nadat het stijldansen 
een tijdje in de versukkeling heeft gezeten. Het mag 
weer. Wekelijks kan men dansprogramma’s op TV bekij-

ken .’Strictly come dancing’, ‘So you think you can 
dance’ enz. Het is verbazingwekkend te zien 

hoe  mensen in staat zijn in een week 
tijd een dans te leren en daarin 

een ontwikkeling door te maken 
die  binnen enkele maanden 

leidt tot een bijna profes-
sioneel niveau. Het is een 
afvalrace waarbij steeds 
de slechtste kandidaat 
afvalt. Er is een vak-
jury en een publieks-
jury. Het publiek speelt 
een belangrijke rol. Zo 
kan het gebeuren dat 
een kandidaat met het 
laagste aantal punten 

in de race mag blijven 
door de punten die hij of 

zij van het publiek gekre-
gen heeft. Meestal wint de 

beste wel. Maar niet altijd! 
Het is mogelijk dat de slechtste 

kandidaat zoveel publieksstem-
men krijgt dat de beste er bij wijze 

van spreken uitvliegt en de stijve hark 
die zo stijf is als een vogelverschrikker, erin 

blijft. Een kwestie van netwerken zullen we maar zeggen. 
SMSjes-terreur!

Harnas
Bewegen is ‘lef hebben’, ‘durven’. Dat is nou net waar het 
de meeste mensen aan ontbreekt: ‘durf’. Neem sprekers 
op de beeldbuis. Wie durft zich echt goed te bewegen? Bij 
de meeste lieden zie je dat ze hun mond bewegen en daar 
blijft het bij. Het lijkt alsof hun hele lijf ingemetseld is. Er 
zit geen beweging in. Ze zijn als het ware geharnast en 
kunnen zich niet bevrijden uit hun zelf gekozen kooi. Zelfs 
praten met toonwisselingen is voor hen een gewaagde 
onderneming. De beste sprekers uit de geschiedenis her-
inneren we ons voor eeuwig, al waren we het totaal niet 
eens met hun boodschap, maar spreken deden ze met 
hun hele lijf. En dat geldt nog steeds.

Verhaal
Goede dansers hebben geen woorden nodig. Zij vertel-
len hun verhaal met hun lijf. Hun hersenen zitten in hun 
gezicht, handen, voeten, schouders. Zij spreken met iéder 
onderdeel van hun lijf. De goede kijker begrijpt hun ver-
haal en wordt tot tranen geroerd. De emotie die de danser 
uitstraalt, beroert de ziel van de kijker. Er is enorm veel 

Dansen door de wijk

54 Dansen bij het Sonsbeek Paviljoen, onder leiding van Dansschool 
Wensink (1957) Foto: Dansschool Wensink Dansen in de Stijl Tuin. Foto: Paul Wijtvliet

Uit Arnhems Dagblad van 13 juni 1946

De voormalige Theeschenkerij of ‘theepit’in 1954.
In 1949 veranderde de naam in Sonsbeek Paviljoen
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Verzeker U van 
een goede toekomst

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

‘Dansen op Sonsbeek’
Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw lag er 
een beroemde dansgelegenheid aan de rand 
van de Burgemeesterswijk: de Theeschenkerij  
Sonsbeek, in de volksmond ‘de theepit’ 
genoemd. Toen de gemeente Arnhem in 1899 
het landgoed Sonsbeek kocht van baron Van 
Heeckeren tot Enghuizen en er een stadspark 
van maakte, kreeg de Arnhemse horecaon-
dernemer T. de Haan toestemming in de voor-
malige tuinmanswoning een theeschenkerij te 
vestigen. De voorwaarden: “geen vrouwelijke 
bediening, geen muziek en een uur na zonson-
dergang sluiten”. 

Latere uitbaters (Stijnman en Tolmeijer) brei-
den ‘de theepit’ uit met een open galerij. Na 
de Eerste Wereldoorlog  groeit deze uit tot een 
belangrijke toeristische attractie met live-muziek 
en avondfeesten. Vanaf 1938 maakte de theepit 
furore met zijn Zomeravondfeesten waarvoor de 
Arnhemse dansleraar Henri Wensink (interna-
tionale) dansshows organiseert.  Als de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt is het gedaan met de 
dansfeesten.  Dan zijn er ’s zondags alleen nog 
feestjes voor Duitsers en NSB’ers waarvoor 
Duitse orkesten overkomen. Na de bevrijding 
houden de ‘Tommies’ hier hun feesten. 

omdat de theepit geen oorlogsschade 
oploopt, bloeit deze na de oorlog snel weer 
op. Arnhemmers willen hun herwonnen vrij-
heid  ‘vieren’  en gaan weer graag ‘dansen 
op Sonsbeek’.  In 1946 krijgt de theepit een 
vergunning om alcohol te schenken ”ondanks 
de zedelijke gevaren”.  In 1949 – als Park 
Sonsbeek 50 jaar  bestaat – wordt de ouder-
wetse naam Theeschenkerij vervangen door 
‘Sonsbeek Paviljoen’. In de jaren ’50, ’60 en ’70 
wordt er veel gedanst op Sonsbeek en organi-
seert Dansschool Wensink er vele dansfeesten.  
Hier zijn heel wat liefdes ontstaan. Veel faam 
genoten ook de drukbezochte Thé Dansants op 
zomerse zondagmiddagen. Als zich eind jaren 
’80 in het Sonsbeek Paviljoen een chinees 
Restaurant vestigt, komt er een voorlopig einde 
aan ‘dansen op Sonsbeek’.  

De traditie wordt de laatste jaren weer opgepakt 
met ‘Dansen in de Steile tuin’ waar op zaterda-
gen workshops en dansdemonstraties gegeven 
worden in de open lucht waarna iedereen de 
dansvloer op mag. In de theepit werden vooral 
de foxtrot en de wals gedanst, in de Steile Tuin 
zijn het Zuid-Amerikaanse dansen als de salsa 
en de tango.

Henk Donkers

Met dank aan Luuk Broer en zijn artikel 
‘Geschiedenis van de theepit’ in het blad van 
de Vereniging Vrienden van Sonsbeek (2005, 
jaargang 17, nr 3, p. 3-7)

oefening  nodig om alles tot in de kleinste puntjes te beheer-
sen. Dansen is een vorm van sport, waarvoor een ongelooflijke 
discipline vereist is. Minimale foutjes in techniek worden zwaar 
afgestraft. Zoals in de turnsport. Voetballers zouden er een voor-
beeld aan moeten nemen: de enorme discipline en precisie in 
afwerking en het aantal arbeidsuren van de dansers. De voetbal-
ler blijft er mijlen van verwijderd. ‘Denk niet, maar dans, voel, 
zweef! En beleef!’

Nieuwe dansen 
Al sinds jaren zijn er andersoortige dansen ontstaan zoals hip 
hop,  jazz en street dance. Duizenden jonge mensen houden 
zich tegenwoordig met dit soort dansen bezig, veelal in groe-
pen. Af en toe zie je hiphoppers op straat dansen, terwijl ze 
de meest bizarre capriolen uithalen, die aan het ongelofelijke 
grenzen. Het zijn ware atleten, tot in de kleinste uithoeken van 
hun spiervezels getraind. Zowel meisjes als jongens hebben een 
wasbord op hun buik, ook wel six pack genoemd. De kleding die 
ze dragen staat in schril contrast met dat van de stijldanser. Ze 
dragen broeken die 20 centimeter onder hun kruis hangen, laag 
op hun gat met een onderbroek die zichtbaar is. De broek flod-
dert om hun benen. Een petje hoort tot de standaard uitrusting. 
Gymschoenen aan de voeten. Aanvankelijk werkte deze kleding 
op mijn lachspieren, maar zodra de danser begon te bewegen 
groeide er een diep respect in mij. Balletdansers begeven zich 
dikwijls op dit soort terreinen en blijken een enorm voordeel te 
hebben aan hun balletopleiding ten opzichte van de hip hoppers, 
omdat zij een goede basistechniek hebben meegekregen.

Lichaamstaal
Waar het om gaat is dat je plezier hebt in dans en bewegen. Dat 
je lichaam heel veel mogelijkheden heeft iets te vertellen. Dat 
iedere spiervezel in staat is een boodschap over te brengen die 
meer kan vertellen dan alleen de mond dat kan. Goed durven 
bewegen is ‘levensstijl’, het geeft zelfvertrouwen. Je staat vaster 
op de grond. Een persoon met expressie komt bínnen bij een 
ander. Mensen die een boodschap slechts met hun mond kunnen 
overbrengen laten  een groot deel van hun potentieel liggen. 
Natuurlijk zijn er mensen aan wie dit alles niet besteed is, maar 
ze zouden op zijn minst een poging kunnen doen om een stukje 
van hun potentieel te leren kennen. Dans en ontdek jezelf!

GoED DuRVEN BEWEGEN GEEFT 
ZELFVERTRouWEN

Moraal 
In het Burgemeesterskwartier zijn heel veel mensen met ver-
schillende talenten. Talloze mensen hebben talenten waar ze 
geen weet van hebben. Het kan een ontdekkingsreis in jezelf 
zijn er achter te komen waar je verborgen talenten liggen. Hoe 
dan ook ben je er nooit te oud voor om een ontdekkingsreis 
naar jezelf te ondernemen. Het is niet voor niets dat men wel 
eens zegt: “Die kan zich goed bewegen in een gezelschap”. Dat 
slaat niet alleen op de taal die iemand bezigt. Het zit hem in het 
geheel. Het is de totale lichaamstaal die iemand in zich heeft 
waaraan je kunt zien met wat voor een persoon je te maken 
hebt. ook dat is een vorm van dansen, waarmee je je kunt 
presenteren aan de buitenwereld. ‘Dansen’ is ‘kansen’ zullen we 
maar zeggen. ‘Dans de toekomst tegemoet!

Jaap van den Berg 

T: 026 4450218   -   E: info@amelink.nl  -   Amsterdamseweg 115    -   6814 GC   -   Arnhem



De verhalen van 
joodse wijkbewoners
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Petit museé Audrey

Van de ongeveer 90.000 inwoners die Arnhem in 
de Tweede Wereldoorlog telde, waren er 2.370 
joods. Daarvan hebben er 1.493 (63%) de oorlog 
niet overleefd. De Burgemeesterswijk telde relatief 
veel joodse bewoners. Op 74 adressen woonden in 
totaal 434 joodse mensen van wie er 235 (54%) 
de oorlog niet overleefden. ‘Niet overleefden’ of 
‘niet terug kwamen’ is wel heel zacht uitgedrukt. 
Welke woorden moet je hier gebruiken? Overleden, 
omgekomen, omgebracht, vermoord, vergast? De 
meesten zijn doelbewust vermoord in Duitse con-
centratiekampen. Wat zijn de verhalen van en over 
onze joodse wijkgenoten?

Bovenstaande cijfers zijn niet ‘hard’ want het was een 
chaotische tijd. Mensen verhuizen van het ene adres 
naar het andere. Naast de Arnhemse joodse bevolking 
komen er na 1933 joodse vluchtelingen uit Duitsland en 
oostenrijk. Zo herbergt het koloniehuis ‘Huize Sonsbeek’ 
aan de Schelmseweg naast het openluchtmuseum, jonge 
vluchtelingen van veertien tot achttien jaar. 

IN DE BuRGEMEESTERSWIJK WooNDEN 
RELATIEF VEEL JoDEN. VAN HEN ZIJN ER 
235 (!) oMGEBRAcHT.

Het ‘Jongenshuis’ aan de Amsterdamseweg
Na vordering van dit gebouw door de Duitsers worden 
de bewoners naar Amsterdamseweg 1 overgebracht. 
Hier is in een monumentale villa op de plaats waar nu 
de Sonsbeekingang van het station is, het ‘Jongenshuis’ 
gevestigd. In de loop van 1942 komen hier nog mannen, 
vrouwen en kinderen bij. Er wonen uiteindelijk in totaal 
141 personen. Directeur van het Jongenshuis is Siegfried 
Wolff, een arts, gevlucht uit Berlijn. De jongens moeten 
in de school aan het Tamboersbosje, aan de overkant 
van de Amsterdamseweg, de stromatrassen van de daar 
ingekwartierde Duitse soldaten vullen en het gebouw 
schoonmaken. ook moeten zij de in beslag genomen 
fietsen, die meestal in slechte staat (gebracht) zijn, in 
oosterbeek repareren. Eén van hen is Arthur Meinhard 
Natt, een vluchteling uit Berlijn. Hij is nog maar net 18 
jaar als hij in het zwembad uit een kleedkamer een revol-
ver van een Duitse soldaat meeneemt. In april 1941 wordt 
hij daarvoor zonder uitstel geëxecuteerd. op 11 decem-
ber 1942 worden bewoners en personeel afgevoerd naar 
Westerbork. De meesten van hen (91 personen) worden 
in Duitse concentratiekampen vermoord. In een woonhuis 
aan de Sweerts de Landasstraat is ook een opvanghuis. 
Hier verblijven 37 personen, zowel Arnhemmers als vluch-
telingen uit oost-Europa.

ARTHuR MEINHARD NATT (18) 
WooNT IN ‘HET JoNGENSHuIS’ oP 
DE AMSTERDAMSEWEG. uIT EEN 
KLEEDKAMER NEEMT HIJ EEN REVoLVER 
VAN EEN DuITSE SoLDAAT MEE EN 
WoRDT ZoNDER uITSTEL GEëxEcuTEERD.

Dora Bouwman en de familie Ter Berg
In onze wijk zijn weinig tastbare herinneringen. Soms 
duikt er nog iets op. Zoals de brief en de foto’s die Dora 
Bouwman bewaarde in een handtasje. Na haar overlijden 
in 1989 vond haar dochter, die in de Burgemeesterswijk 
woont, haar handtasje met inhoud. ook zij heeft dit 
bewaard. Haar moeder had haar vroeger verteld over 
Hanna ter Berg en haar dochtertje Rosina, die Ina 
genoemd werd. Een gedeelte uit de brief: ‘‘Beste Dora, 
Jammer genoeg kan ikzelf nu niet bij je komen, maar 
moet ik het dan maar schriftelijk afdoen. Ik feliciteer je 
van harte hoor met de geboorte van je zoon. Ik hoop dat 
je veel plezier van hem beleven zult. Ik stuur je hierbij 
een dekentje voor de wagen. Dat is vroeger van Ina 
geweest. Ik had je al eerder willen schrijven, maar Ina 
heeft de mazelen. Gelukkig is ze nu al weer aan de bete-
rende hand”. 

Hanna ter Berg woonde met haar man Abraham en haar 
dochtertje Ina aan de Amsterdamseweg 14. Toen ze haar 
brief in juli 1942 aan Dora schreef was de bewegingsvrij-
heid voor joden al ingeperkt. Vanaf mei 1942 moesten ze 
verplicht de jodenster dragen. 
Dora Bouwman had haar dochter lang geleden verteld dat 
zij Ina in huis had genomen. Zij paste qua leeftijd bij haar 
zoontje Jan. Ina zou haar dochter kunnen zijn. Maar toen 
ze eens met Ina bij de bakker in de winkel stond, hoorde 
ze mensen fluisteren: ‘Dat is een joods kind’. De schrik 
sloeg haar om het hart, want op dat moment patrouil-
leerde er een Duitse soldaat voor de winkel. Zij heeft Ina 
toen teruggebracht naar haar ouders. Dora Bouwman en 
haar man werden daarna opgepakt. Het was niet duide-
lijk waarom, maar zij werden weer vrijgelaten. Hanna, 

WAAR WOONDEN DE JOODSE INWONERS 
VAN DE BURGEMEESTERSWIJK? *
• 141 op Amsterdamseweg 1 (opvanghuis) 
• 74 op Amsterdamseweg 9, 9a, 12, 14, 15, 17c, 19, 

20, 30, 34a, 74, 80, 89, 92a, 94, 130, 144, 222, 
224 

• 4 op Bouriciusstraat 22   
• 2 op Brantsenstraat 2   
• 20 op Burg. Weertsstraat 40, 85, 93, 124, 139   
• 1 op Burgemeestersplein 15   
• 7 op G.A. van Nispenstraat 5, 37  
• 11 op Izaak Evertslaan 17  
• 16 op Pels Rijckenstraat 8, 11, 12, 24, 30  
• 73 op Sweerts de Landasstraat 5, 11, 15, 18, 20, 

24, 30, 35, 39, 43, 49, 63, 64, 65, 68, 89, 101a, 
109a  

• 42 op Van Lawick van Pabststraat 11, 14, 107, 129, 
137, 183 

• 12 op Van Pallandtstraat 8, 11, 12, 26, 32, 59  
• 27 op Zijpendaalseweg  1c, 1d, 14, 51, 53, 

53a  
* Kaart geeft alleen de adressen weer, 
niet de aantallen joden die er woonden.

In het ‘Jongenshuis’ op Amsterdamseweg 1-3 woonden jonge 
joodse vluchtelingen. De Berlijnse kno-arts Siegfried Wolff 
(foto links, op de eerste rij in het midden) was de direc-
teur. Op 11 december 1942 wordt iedereen afgevoerd naar 
Westerbork. De meesten (91) sterven in Duitse concentra-
tiekampen. De foto is gemaakt in mei 1941. De villa is afge-
broken.                  Foto's: Overgenomen uit De stille slag.
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Abraham en Ina werden waarschijnlijk bij de grote razzia 
van november 1942 opgepakt. op 21 mei 1943 werden 
ze vermoord in het concentratiekamp Sobibor. Hanna was 
30, Abraham 36 en Ina was net 4 jaar geworden. 

Dora Bouwman heeft hier veel verdriet over gehad, ver-
telt haar dochter. In het boek ‘In Memoriam’ van Guus 
Luijters, een gedenkboek voor de vermoorde joodse, sinti 
en roma-kinderen, staat Ina vermeld, maar zonder foto 
omdat er geen beschikbaar was. uit het handtasje van 
Dora Bouwman kwam er een te voorschijn. Die foto is 
afgedrukt bij dit artikel.  

DoRA BouWMAN BEWAARDE IN HAAR 
HANDTASJE EEN BRIEFJE EN FoTo’S VAN 
VERMooRDE JooDSE BuuRTGENoTEN. NA 
HAAR DooD VoND HAAR DocHTER HET.

Ruth Schaffit
op nummer 24 in de Pels Rijckenstraat woonde de fami-
lie Schaffit. Jacob Schaffit, geboren in Rusland, had een 
fabriek voor elektrische toestellen in Berlijn. Na 1933 
werd in Berlijn de situatie voor joden zo slecht dat hij 
zijn dochter Ruth naar een tante in Leningrad stuurt 
om daar te studeren. In de tijd dat zij daar is, vluchten 
Jacob en zijn vrouw Elfriede Marcus naar Arnhem, waar 
de broer van Elfriede, Louis, in de Frombergstraat woont. 
Ruth komt via London naar Arnhem. Studeren is er niet 
meer bij. Zij werkt voor twee handwerkzaken in de stad 
en is kindermeisje bij de familie Mogendorff op nummer 
30. Hun bevriende, niet-joodse, huishoudster Ansen in 
Berlijn,  komt over naar Nederland om hen tot steun te 
zijn. Met z’n vieren maken zij in Arnhem een opmerkelijke 
onderduik- en evacuatietijd mee.

In haar boekje ‘Mijn leven tussen Berlijn en Heelsum’, 
dat in 2002 als tweetalig Nederlands/Duits boekje ver-
scheen, schrijft Ruth dat evacuatie na de verloren Slag om 
Arnhem voor hen geen optie was. Ze hadden weliswaar 
waterdichte persoonsbewijzen maar vreesden dat ze arg-
waan zouden opwekken met hun gebrekkige Nederlands. 
Bovendien had Ansen alleen een Duits paspoort, bepaald 
geen aanbeveling om bij Nederlanders aan te kloppen 
voor onderdak. 
Ruth schrijft: ‘We bleven achter in een steeds leger wor-
dende stad. Mijn vader en ik richtten de kelder zo goed 
mogelijk als schuilkelder in, waarna mijn moeder, Ansen 
en ik de ruimte hebben volgestouwd met matrassen en 
levensmiddelen. Intussen keek mijn vader vanuit de tuin-
kamer met de verrekijker naar de overvliegende Engelse 
bommenwerpers, en toen ook wij met onze werkzaamhe-
den klaar waren, vonden wij hem aan tafel zittend, zijn 
hoofd gesteund op het tafelblad. Hij was overleden [….]. 
De volgende dag hebben wij mijn vader in de tuin begra-
ven. Er was in de wijde omgeving geen mens bereikbaar’. 
Ze overleefden in de grotendeels verlaten stad en 
vonden schuilplaatsen in verschillende huizen in de 
Burgemeesterswijk en de Hoogkamp nadat hun woning 
aan de Pels Rijckenstraat 24 verwoest was door een 
voltreffer. Na de oorlog stortte Ruth zich op haar studie; 
tot 1980 werkte ze als psychologe bij de GG&GD, o.a. in 
Rotterdam en Heelsum.

Bettie Frankenhuis
De grootouders van mevrouw E. S. Heimans-Frankenhuis 
(in die tijd werd zij Bettie genoemd)  woonden op de 
hoek van de Van Lawick van Pabststraat en de Pels 
Rijckenstraat.  Mevrouw Heimans vertelt in een boekje 
over haar onderduiktijd :  ‘Ik groeide op in de Steynstraat. 
Ik speelde veel met de kinderen in de straat en had een 

mooie jeugd. Na de lagere school ging ik naar de MMS aan 
de Apeldoornseweg totdat dit door de bezetters niet meer 
mogelijk was. Via mijn vriendin hoorde ik dat er een raz-
zia zou plaatsvinden. In overleg met mijn ouders ging ik 
naar ons vroegere dienstmeisje Lies die aan de overkant 
van de Rijn in De Praets woonde. Toen iemand mij daar 
had gezien, was het voor mij duidelijk dat ik daar niet kon 
blijven. Ik wilde niemand in gevaar brengen. Maar waar 
moest ik heen? op 20 april -  het was de verjaardag van 
Hitler en er was groot feest in de stad -  wist ik onopge-
merkt in de Burgemeester Weertsstraat te komen. Daar 
woonde een vriendin van mijn oma. Toen ik daar ’s avonds 
aanbelde, schrokken ze heel erg. Ze wisten niet waar ze 
mij moesten verbergen. Ze hadden een loodgietersbedrijf 
en meerdere werknemers in dienst. De volgende dag 
kwam hun dochter met haar man. Dat was de heer Van 
Beek, mijn vroegere  onderwijzer! Hij zei: Bettie, maak je 
geen zorgen, ik ga je helpen’. En dat heeft hij gedaan. Hij 
zorgde voor een vals persoonsbewijs. Vanaf dat moment 
heette ik Wilhelmina van Silfhout. uiteindelijk kwam ik na 
veel omzwervingen terecht in Dinxperlo, in een klein boer-
derijtje aan de Terborgseweg bij vader Ruesink en zijn 
dochter Dora. Daar bleef ik tot de bevrijding van Dinxperlo 
op 31 maart 1945. Ik bracht hele dagen door op de hooi-
zolder. Ik zat direct onder de pannen en kon alle geluiden 
van buiten horen, maar mocht zelf niet eens hoesten. 
Toch was het geen nare tijd. Ik deed allerlei huishoude-
lijke klusjes daar op zolder, en er ontstond een soort brei-

Ina ter Berg woonde met haar ouders Hanna en Abraham op 
Amsterdamseweg 14. Ze werden op 21 mei 1943 vermoord 
in concentratiekamp Sobibor. Ze waren 4, 30 en 36 jaar oud. 
De foto’s werden na het overlijden van Dora Bouwman in 
1989 door haar dochter gevonden in haar handtasje.

Ruth Schaffit als jongedame in 1939
Breikransje van joodse vrouwen in de serre bij de familie 
Schaffit in september 1940. Ruth: derde van links.

Het door een voltreffer verwoeste huis van de 
familie Schaffit aan Pels Rijckenstraat 24.
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Nieuws uit het 
bestuur
We gaan er in 2015 weer iets moois van maken in 
de wijk! Als je de kranten leest wordt de invloed 
van de wijk binnen de gemeente steeds belang-
rijker door de bezuinigingen die ook de gemeente 
Arnhem moet doorvoeren maar toch….
Als Burgemeesterswijk zijn wij klaar voor de nieu-
we ontwikkelingen!

In dit kader zijn wij als bestuur dan ook zeer 
verheugd dat per 1 januari een voltallige nieuwe 
commissie Leefomgeving is gestart. Inmiddels 
heeft men de eerste vergadering achter de rug 
en wordt de overdracht met de vorige commis-
sie geregeld. Fijn ook dat Rudolf Jekel voorlopig 
als adviseur aan de commissie verbonden is. Zijn 
dossierkennis en professionaliteit zijn vooralsnog 
onmisbaar.

op 18 februari 2015 komt de commissie ouderen 
bij elkaar voor een evaluatie van het afgelopen jaar 
en vooral ook om nieuwe ideeën te bespreken en 
in te voeren. ook aandacht voor bekendheid/PR zal 
besproken worden. 
op uitnodiging van het bezoekerscentrum 
Sonsbeek, Rosorum en Sportbedrijf Arnhem is op 
5 maart een bijeenkomst over ”fit en gezond oud 
worden”. Als je ouder bent en hulpbehoevend is dat 
echter niet zo vanzelfsprekend. Specifiek voor de 
bewoners van de Burgemeesterswijk, Hoogkamp 
en Transvaal is dit initiatief gestart. We worden 
gevraagd als buurtbewoner, mantelzorger of deel-
nemers van de wijkvereniging mee te denken aan 
de opzet hiervan. Ik ben benieuwd!

De commissie Kunst en cultuur is de voorberei-
ding gestart om samen met de wijkvereniging ‘De 
Penseelstreek’ een open kunstroute te organiseren. 
Het is alweer vijf jaar geleden dat deze activiteit 
met groot succes werd georganiseerd. Wij ver-
wachten dat het dit jaar weer een succes wordt.

ook kijken wij uit naar de plaatsing van het beeld 
van Klaas Gubbels in onze wijk. Dit beeld zal naar 
mijn mening een verrijking in onze wijk zijn. Waar 
het beeld komt staan, is nog een punt van discus-
sie.

Ten slotte: wat was de Nieuwjaarsborrel in Brasserie 
Zijpendaal een succes! Veel wijkbewo-
ners hebben elkaar ontmoet en er 
zijn weer veel contacten gelegd.
De wijk leeft!

Barend Freriks
voorzitter

Fo
to

: 
M

ar
ij
ke

 B
ru

in

zaak. Dora en ik breiden heel wat af, maar het moest er 
natuurlijk niet uitzien alsof twee mensen zich bezighielden 
met breien. De band met Dinxperlo en de dankbaarheid 
aan de familie Ruesink zit in mijn ziel verweven. Na de 
oorlog heb ik me direct helemaal op de toekomst gericht.  
En dat is nog steeds zo. Ik wil niet terugkijken naar die 
vreselijke oorlog’.

‘oP 20 APRIL, DE VERJAARDAG VAN 
HITLER, WIST IK, TERWIJL HET GRooT 
FEEST WAS IN DE STAD, oNoPGEMERKT 
IN DE BuRGEMEESTER WEERTSSTRAAT 
TE KoMEN WAAR EEN VRIENDIN VAN 
MIJN oMA WooNDE. ToEN IK AANBELDE, 
ScHRoKKEN ZE HEEL ERG. ZE WISTEN 
NIET WAAR ZE ME MoESTEN VERBERGEN.’ 

Zo zijn er nog talloze verhalen meer. Enkele zijn verteld 
en opgetekend, de meeste konden niet aan de vergetel-
heid ontrukt worden. Wie meer over de vervolging van 
joodse Arnhemmers wil lezen, kan terecht in De Stille 
Slag. Joodse Arnhemmers, 1933-1945 van Margo Klijn. 
Zij interviewde rond 1999 joodse Arnhemmers en fami-
lieleden of bekenden. Veel geïnterviewden zijn inmiddels 
overleden, maar hun geschiedenissen zijn - dankzij haar 
boek – bewaard gebleven. In 2003 verscheen de eerste 
druk. In 2014 kwam er een tweede druk die is aange-
vuld met de namen, adressen en overlijdensdata van alle 
1.493 omgekomen joodse Arnhemmers. De gegevens 
voor de Burgemeesterswijk in het kader zijn op die lijst 
gebaseerd.

Willy Wytzes

Bord ‘Voor Joden Verboden’ bij de ingang van Park Sonsbeek.



Oh oh, ze is weer 
loops…
Eens in de negen 
maanden is Spanie, 
de Engelse cocker 
Spaniel, loops. Ze 
gedraagt zich anders en 
blaft alsmaar: ‘I want you’ en ‘Please take 
me’. Dat moet je dan als baas in goede 
banen zien te leiden…

Dat je loops bent, oké Spanie, maar wat je nou 
voor taal uitslaat, dat slaat echt nergens op. Not 
ladylike in elk geval. 'Ik heb er ook geen zin in me 
ladylike te gedragen.' Ik dacht al zoiets.

Meisje droomt. Aan het heftige geluid te horen 
redelijk sloerieus....
 
Neen Spanie, er bestaan geen datingsites voor 
honden.
 
'oh wat een lekker ding loopt daar.'
 
Heb je het nou over samenwonen Spanie? Dan zal 
je toch éérst een leuke reu moeten vinden. ‘Dat 
wil ik ook, maar dat hou je alsmaar tegen.’ Luister 
Spanneke, je wil samenwonen om een gezin te 
stichten en dat kan ik niet aan. ‘Als ik sticht, dan 
hoef jij toch niks te doen?’
 
‘Zei je nou: Ze bekijkt even het visitekaartje?’ Ja 
dat zei ik. ‘Waar slaat dat op?’ Luister Span, ik 
vind het in bepaalde gevallen gênant als je aan 
het geslacht van een reu ruikt. ‘Waarom dat dan?’ 
Nou ja, mensen doen dat nou eenmaal niet. ‘Wat 
doen die dan?’ Die kijken er hoogstens even naar 
en wel zo dat je hoopt dat een ander dat niet 
merkt. ‘Ik houd niet van dat stiekeme gedoe.’ 
Dat heeft niets met stiekem te maken hoor. Als 
je openlijk kijkt is dat onbeleefd. ‘En als je elkaar 
dan een hand geeft, is dat dan een soort van 
compensatie?’ Neen, dat is weer heel wat anders. 
‘Allemachtig, wat doen jullie ingewikkeld.’
 
 ‘Wanneer mag ik weer los in het bos?’ Als je niet 
meer loops bent Span. ‘Wanneer ben ik niet meer 
loops?’ Als je hormonen bedaard zijn. ‘Wanneer 
zijn die dan bedaard?’ Je moet eerst afkoelen. 
‘Dan ga ik wel in de sneeuw rollen.’ Dat helpt daar 

niet voor. ‘Wat moet ik dan doen?’ Je kunt er 
niks tegen doen. Be a good girl. ‘Spreken 
hormonen Engels?’
 
‘Jullie mannen snappen er niks van.’ Waar 

slaat dit nou weer op? ‘Als je het snapte 
mocht ik wel los.’ Span, ik begrijp het 
best, juist daarom kun je niet los. ‘op 
alles wat ik blaf reageer je verkeerd.’ Ja 
dat zal wel. 

 
Maarten van IJzer

14 15

Fo
to

: 
R
en

é 
W

o
u
te

rs

Fo
to

's
: 

M
ar

ij
ke

 B
ru

in

Schoolgebouw Het Palet in de Witsenstraat staat 
sinds enige tijd leeg. Kinderopvang SKAR gebruikt 
nu enkele lokalen voor buitenschoolse opvang, de 
rest van het gebouw wordt antikraak bewoond. 
Twee groepen zijn actief bezig met de toekomst van 
dit gebouw. Hun plannen…

Een kleurrijk gebouw
op 30 oktober 2014 werden alle wijkbewoners door enke-
le betrokken buurtbewoners in het lege schoolgebouw 
uitgenodigd om mee te denken over de toekomst en de 
functie van het gebouw in de wijk. onder het genot van 
een warme kop koffie en op een zelf meegebrachte stoel 
werd door ongeveer 40 deelnemers in een prettige sfeer 
gesproken over Het Palet. 
Doel van de avond was te inventariseren waar de kansen 
en mogelijkheden lagen. Er werd gedroomd en er werden 
concretere plannen gemaakt. Ideeën gingen over en weer. 
Er ontstonden levendige discussies over een nieuwe toe-
komst voor het gebouw. Wensen en behoeften die in de 
wijk leven, werden met elkaar geïnventariseerd.

Wat willen de wijken?
Allereerst is er een duidelijke behoefte aan een gebouw 
dat buurtbewoners kunnen gebruiken voor allerlei sociale 
en culturele activiteiten. Daarnaast heeft een groep buurt-
bewoners de wens naar voren gebracht om in dit gebouw 
seniorenwoningen te realiseren. Ten slotte is er behoefte 
aan zakelijk gebruik van het gebouw, denk hierbij aan les- 
en werkruimte voor ZZP-ers uit de buurten.

Seniorenappartementen
De woon-projectgroep houdt zich, onder de bezielende 
leiding van Arend Smeenk, bezig met alle voorberei-
dende gesprekken en activiteiten die moeten leiden tot 
het realiseren van woningen voor senioren. Hiermee 
wordt aangesloten bij het Wijk-Actieplan Hoogkamp/
Burgemeesterswijk 2013-2015. Hierin is gesteld: “oude-
ren willen graag in de eigen wijk blijven wonen”. 
Woonbestemming maakt wijziging in het bestemmings-
plan nodig. Ervaring leert dat dat in deze complexe situa-
tie met een nabij gelegen hoogspanningsleiding ongeveer 
5 jaar in beslag zal nemen. Gedurende deze periode moet 
het gebouw wel in stand gehouden worden.

Invulling op korte termijn: sociaal en zakelijk
Juist in de wijken Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem 
en Burgemeesterswijk, waar vooral woningen staan, is 
behoefte aan ruimtes die voor sociale functies kunnen 
worden ingezet. Er wonen in deze wijken niet alleen veel 
ouderen, maar ook veel jonge gezinnen. Er zijn buiten de 
sportaccommodaties weinig ontmoetingsplaatsen in deze 
wijken.
uit de avond bleek, dat er grote behoefte bestaat aan 
ruimten voor sociale buurtgebonden initiatieven, zowel 
cultureel als sociaal gebied. Een ontmoetingsplek voor 

ouderen en jongeren uit de wijk, mogelijkheden tot geza-
menlijke buurtactiviteiten in de nabije omgeving. Het 
gebouw kan worden gebruikt voor het geven van cur-
sussen vóór en dóór wijkbewoners. Een plek waar zowel 
jong als oud elkaar ontmoet om een kop koffie te komen 
drinken, de zangclub kan repeteren, de schoolmusical 
opgevoerd kan worden of  de wijkverpleegkundige of 
pedicure haar werkplek heeft. Er zijn voldoende mogelijk-
heden voor een inloopatelierruimte, verhuur van ruimtes 
voor muziek-, kunst-, dans- en bewegingslessen. De BSo 
(buitenschoolse opvang) zou hierin goed passen, oud en 
jong mengt zich dan. 

Zakelijk gebruik
ook is er behoefte aan een meer zakelijke gebruik van het 
gebouw. De buurten staan bol van de zelfstandig onder-
nemers, veel mensen werken in hun eentje thuis. Díe 
mensen kunnen hier een werkplek vinden met goede WiFi 
en koffie. of een tijdelijke werk-, vergader- of lesruimte 
huren voor een sociaal bedrag.

Start
Er is een groep enthousiaste buurtbewoners tot actie 
overgegaan. Zij willen graag dat de oude school kan 
worden ingezet voor de buurt. De groep verenigt drie 
projecten: seniorenwoningen, sociale buurtgebonden acti-
viteiten en zakelijke verhuur. Voor de eerste 5 jaar zouden 
wij het gebouw van de gemeente Arnhem willen huren. De 
gemeente heeft hierdoor geen omkijken naar de exploi-
tatie en door actief gebruik blijft de goede staat van het 
pand behouden. Er zouden veel plannen van de buurt in 
dit gebouw kunnen worden gerealiseerd. De sociale wijk-
gebonden activiteiten kunnen hierbij gedragen worden 
door de semi-commerciële.

Enquête
De werkgroep Het Palet is van plan in de loop van dit jaar 
een schriftelijke en digitale enquête te houden waarin 
specifiek gevraagd wordt naar de wensen die in de wijk 
leven, op korte en lange termijn. In Het Palet of op een 
andere plek in de buurt. De digitale enquête wordt gepu-
bliceerd op de buurtwebsites.

Inventarisatie en oproep
Zie je jezelf als ZZP-er al werken in dit multifunctionele 
gebouw? Wil je een lesruimte huren voor het geven van 
je cursus? We zoeken mensen die - als de plannen wer-
kelijkheid worden - graag op deze geweldige plek een 
ruimte willen huren. We willen je plan horen en kijken of 
we dat kunnen inpassen in het gebouw. We doen hierbij 
een oproep. 
Heeft u interesse in of goede ideeën over het gebruik van een 
ruimte in Het Palet? Mail dan naar: wijkpalet@gmail.com. 
Wij nemen dan snel contact met je op. Verdere informatie 
kunt u vinden op Facebookpagina Wijkbedrijf Het Palet

Marijke Bruin en Paul Breuning

Het Palet: 
de buurt is aan zet!



Onze wijk op oude kaarten5

ca. 1915 
16 17

De tijd van de tram
Eerdere afleveringen in deze serie lieten Arnhem en de 
Burgemeesterswijk zien rond 1560, 1740, 1874 en 1889. Deze 
keer blik op de kaart van 1915.

op de kaart in de vorige aflevering (1889) waren nog niet alle stra-
ten in de Burgemeesterswijk ingetekend, laat staan aangelegd. Vanuit 
het toenmalige Ettypark (Burgemeestersplein, Pels Rijckenstraat, Van 

Lawick van Pabststraat, Van Pallandtstraat en Burgemeesster Weertsstraat) 
breidde de bebouwing zich vooral uit in de richting van de binnenstad in de 
punt van de Burgemeesterswijk (De Sweerts de Landasstraat, Bouriciusstraat en 
Brantsenstraat). op dit fragment van een kaart van uitgeverij Thieme die was 
toegevoegd aan een Franstalige toeristengids over Arnhem en omgeving, staan 
deze straten wel ingetekend. Er staan overigens wel een paar fouten in: het 
Burgemeestersplein en de Bouriciusstraat ontbreken. ook staat het bovenste deel 
van de Sweerts de Landasstraat  verkeerd ingetekend. Die loopt immers door tot 
het Burgemeestersplein en niet omhoog naar de Amsterdamseweg; dat laatste 
stuk is de Bouriciusstraat. 

Tamboersbosje
Het driehoekige Tamboersbosje (bij de Brantsenstraat), een overblijfsel van een 
lunet en excercitieplaats uit de tijd dat Arnhem een vestingstad was, was nog 
onbebouwd. Het was een geliefde picknickplek. Kort daarop werd het heuveltje 
afgegraven voor de bouw van de  Tamboersbosjeschool  (officiële naam ‘openbare 
Lagere School No. 21’), die in 1917 haar poorten   opende. In de oorlogsjaren 
(’40-’45) zat Audrey Hepburn, de kleindochter van de gewezen burgemeester van 
Arnhem (Van Heemstra), hier op school. Het imposante gebouw moest eind jaren 
’90 wijken voor de verbreding van de Amsterdamseweg en de bouw van kantoren. 
In 1999 werd de school afgebroken. De kantoren zijn er nooit gekomen. Nu zijn 
er een wifi-park en fietsenstalling. 

Stoombootdienst
op deze kaart is wel mooi te zien hoe de Amsterdamseweg vroeger van 
het Tamboersbosje rechtstreeks naar de haven liep, over de toenmalige 
Bovenbergstraat (die nu door de aanleg van het nieuwe station en de Rijn- en 
Parktoren verdwenen is) en de huidige Bergstraat.  Na de aanleg van de spoorlijn 
naar Duitsland (1856) werd de Amsterdamseweg verlegd onder de Zijpsepoort 
door. De haven, waar de ‘golven’ bij de Mandelabrug nog naar verwijzen, werd na 
de oorlog gedempt met het puin van verwoeste gebouwen. In de Rijn bij de haven 
staat ook de aanlegsteiger nog vermeld voor de geregelde stoombootdiensten 
naar Amsterdam, Den Haag en Nijmegen.  Tot de komst van de trein verzorgden 
zij het openbaar vervoer, samen met de trekschuit. Aan de overkant van de haven 
bij De Praets vertrok in de 17e en 18e eeuw de trekschuit naar Nijmegen over de 
inmiddels gedempte Grift, het kanaal tussen Arnhem en Nijmegen.

Tram
Naar aanleiding van deze kaart wil ik vooral even stilstaan bij de tramlijnen. op 
deze kaart loopt tramlijn 2 door de Burgemeesterswijk. Vanaf de Zijpsepoort 
loopt hij door de Sweerts de Landasstraat en Van Lawick van Pabststraaat  naar 
de kruising met de Burgemeester Weertsstraat. Daar lag toen het eindpunt 
van de lijn. Die werd in juni 1911 geopend en in 1920 doorgetrokken langs de 
Bakenberscheweg (toen nog een zandweg) tot aan de Schelmseweg. Maar over 
dat laatste traject reed hij alleen bij bijzondere gebeurtenissen.

Viskraam
Bij het eindpunt in 1915 stond een fraaie tramhalte. Jammer dat die niet behou-
den gebleven is. In het vorige Wijkcontact  stond er een foto van waaruit bleek 
dat hij de oorlog en de V1-inslag overleefd had. Volgens Jules Mantel die er ruim 
zestig jaar tegenover woonde, heeft het wachthuisje ook nog dienst gedaan als 



viskraam en is het gesloopt toen een vrachtwagen het geramd had. In het 
openluchtmuseum staat een tramhalte die erg lijkt op de halte die destijds in 
onze wijk stond. Daar rijdt ook nog het type tram rond dat eens door Arnhem 
reed; niet het type van 1915, maar van na 1929. Toen werden er moderne 
eenmanstrams in gebruik genomen. Daarin konden passagiers bij het instap-
pen aan de trambestuurder betalen in plaats van aan de conducteur.

Exit paardentram
De tram die door onze wijk liep was een elektrische tram. In Arnhem was die 
de opvolger van de paardentram die weer voorafgegaan werd door de omni-
bus, een door paarden getrokken wagen voor openbaar vervoer. De omnibus-
sen verzorgden na de opening van de spoorlijn Arnhem-Amsterdam in 1845 
de aanvoer van passagiers vanuit de wijken en de hotels naar het station, en 
omgekeerd. Na 1880 werd de omnibus vervangen door de paardentram die 
over gladde rails liep, veel minder schokte en gerieflijker was. In 1911 moest 
de paardentram het veld ruimen voor de elektrische tram. Door onze wijk heb-
ben nooit lijnen gelopen voor omnibus en paardentram. onze wijk kreeg pas 
openbaar vervoer met de introductie van de elektrische tram in 1911. 

Fluisterende dood
Echt rendabel zijn de Arnhemse tramlijnen nooit geweest.  Ze kregen al snel 
concurrentie van ‘wilde bussen’. Toen die in de Tweede Wereldoorlog wegvie-
len, bloeide de tram als enig overgebleven middel van openbaar vervoer op. 
Eigenlijk wilde men de tram al vóór de oorlog opheffen en vervangen door trol-
leybussen. Dat gebeurde na de oorlog nadat het trambedrijf geheel verwoest 
was. In 1949 werd de eerste in gebruik genomen. Het was wel wennen aan de 
trolleybus. De tram hoorde je gierend en piepend van ver aan komen rijden, 
de geruisloze trolleybus niet. In het begin had deze daarom ‘de fluisterende 
dood’ als bijnaam. Menig fietser en voetganger is er onder verongelukt. Nu zijn 
we blij met de trolleybus die geen lawaai maakt en geen  vieze dieseldampen 
uitstoot, maar rendabel zijn de grote trolleybussen die grotendeels leeg door 
onze wijk rijden evenmin.
 

Henk Donkers
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De Bakenbergseweg met links van de 
zandweg de tramlijn die doorliep tot 
aan de Schelmseweg. 
De beukenbomen zijn in 1933 gekapt 
voor de verbreding aan de weg.

H
M

K
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.
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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: 



Op zaterdagavond 31 januari organiseerde de feest-
commissie in La Canette de eerste KwartierKwis. 
Daarin streden negen straatteams van 4 tot 6 
personen om de titel ‘De slimste straat van het 
Burgemeesterskwartier’. De ervaringen van een 
toevallige deelnemer.

Iets voor acht uur ga ik naar de eerste KwartierKwis om 
daarover een stukje te schrijven voor de wijkkrant. Het 
was een smoes om binnen te komen want alleen deel-
nemers werden toegelaten. Het was me niet gelukt een 
eigen team op de been te brengen en het team van de 
Burgemeester Weertsstraat zat al vol. Bij binnenkomst 
vragen de organisatoren of ik niet wil invallen bij het 
team ‘Sweerts de Landasstraat Boven’. Daar heeft iemand 
zich  ziek gemeld. Ik woon wel niet in die straat, maar dat 
vinden zij geen bezwaar. Het lijkt me leuk om niet alleen 
te observeren maar ook mee te doen. Zo kom ik in een 
team terecht met vier onbekende mannen: Joris, Gert-
Jan, Dinant en Jan-Paul.

Weinig vrouwen
onze tegenstanders bestaan uit acht andere teams. 
uit hun namen is vaak niet af te lezen welke straat ze 
vertegenwoordigen. Zo bijken The Trolleys uit de Van 
Nispenstraat te komen (hoewel daar geen trolleybus 
doorheen rijdt), ABBA (het Arnhemse Beloved Boys 
Army) uit de Van Pallandtstraat en de Sonsbeterweters 
uit de Zypendaaalseweg. Sommige straten hebben twee 
teams (Sweerts de Landasstraat, Van Nispenstraat, 
Zypendaalseweg), andere straten geen enkel team 
(Roëllstraat, Jollesstraat, cordesstraat, Amsterdamseweg, 
Bouriciusstraaat, Isaac Evertslaan, Van Lawick van 
Pabststraat). De teams bestaan voor het overgrote deel 
uit mannen, terwijl de feestcommissie die de happening 
organiseert, bijna geheel uit vrouwen bestaat. Een curi-
euze mismatch. Alle teams staan rondom een statafel.

Zeven rondes 
De quiz bestaat uit zeven rondes van zeven vragen. Elke 
ronde heeft een thema en is door iemand samengesteld 
die die ronde ook presenteert. Zo presenteert Marijke 
Bruin de ronde ‘Kijk op de wijk’, Rudolf Jekel een ronde 
over de ‘Geschiedenis van de Burgemeesterswijk’, Noc/
NSF-voorzitter én wijkbewoner Maurits Hendriks een 
ronde over Sport en de veilingmeester van Veilingbedrijf 
Derksen een ronde ‘Tussen kunst en kitsch’. Na elke ronde 
worden de scores doorgegeven en tussenstand opge-
maakt. 

Spannend
Na de eerste ronde gaan we (5 vragen goed) met 1 punt 
voorsprong aan kop. Die koppositie en dat ene punt voor-
sprong houden we ook na de 2e en 3e ronde. In de 4e 
ronde verdringt ABBA ons van de eerste plaats, maar in 
de 5e ronde (alle vragen goed) heroveren we die weer. 

Eerste KwartierKwis 
is zeer geslaagde happening

Dan wint Plein Publiek (Burgemeestersplein) de petje-op-
petje-af-tussenronde (2 bonuspunten) en zitten zij ons 
ineens op de hielen. Als we in de 6e ronde (Geletterde 
wijk) weer alle vragen goed hebben, lopen we twee punten 
uit. In de laatste ronde (Televisieseries) scoren we matig 
(4 goed), maar de teams die ons bedreigen doen dat 
ook (terwijl teams met weinig pun-
ten die ronde foutloos maken). 
En zo winnen we tot onze 
grote verrassing: we heb-
ben 34 punten gescoord. 
Burgemeestersplein (Plein 
Publiek) en ABBA wor-
den ex aequo 2e en 3e 
met 32 punten. We krij-
gen champagne en als 
trofee het straatnaambord 
‘De slimste straat van het 
Burgemeesterskwartier’. Ik woon 
wel niet in de winnende straat 
maar het is wel leuk lid te zijn 
van het winnende team.

Happening
Het was een gezellige en 
zeer geslaagde happening. 
De organisatie was per-
fect (complimenten voor de 
feestcommissie en de vragen-
makers), er waren volop lek-
kere hapjes en drank in overvloed. 
Er waren bekenden, maar ook 
veel onbekenden. Er was 
teamgeest, naast gezonde 
competitie. De quiz duurde 
– met twee pauzes – van 
20.00 tot 23.30 uur, maar 
de gezelligheid ging door 
tot in de kleine uurtjes. 

Nieuwe KwartierKwis
Kortom, de KwartierKwis was 
een buurtgebeuren dat herhaling-
behoeft. In Heijenoord, waar 
ze met straatquizzen begon-
nen zijn, hebben ze er twee 
per jaar en binnenkort al de 
16e quiz. onze feestcom-
misssie heeft aangekon-
digd dat ze op 27 juni een 
tweede KwartierKwis gaat 
organiseren. Zorg ervoor dat 
u erbij bent! Zeker de stra-
ten die nu niet vertegenwoordigd 
waren en zeker ook vrouwen.

Henk Donkers
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Het was geen verre verhuizing voor Joop van de 
Kraak en Clemens Hulshof. Eind september vertrok-
ken ze van hun huurhuis in de Rozenstraat aan e 
overkant van de Amsterdamseweg naar een appar-
tement boven de Gall&Gall in de Van Lawick van 
Pabststraat. Ze woonden wel in de buurt, maar nu 
ook in onze wijk.

“Het huis aan de Rozenstraat konden we misschien ook 
wel kopen, maar daar moest zo ontzettend veel 
aan gedaan worden dat we op zoek zijn 
gegaan naar een ander huis”, vertelt 
clemens. “We hebben een appar-
tement op de Sonsbeeksingel 
bekeken, maar werden attent 
gemaakt op dit appartement. 
We hadden niet echt gezocht 
in de Burgemeesterwijk, we 
dachten dat we een huis 
in deze buurt niet konden 
betalen.” 
Dat bleek dus alleszins 
mee te vallen en inmid-
dels wonen de twee man-
nen met hun hond naar 
volle  tevredenheid in hun 
nieuwe huis op de bovenste 
verdieping van het gebouw. 
Het appartement is niet groot, 
maar heeft wel een riant dakter-
ras met in de winter uitzicht op de 
witte villa in Sonsbeek. op hun dakter-
ras staat het kippenhok en scharrelen de 
twee kippen van het stel rond.  

“uITVAARToNDERNEMER IS EEN 
PRAcHTIG BERoEP, MAAR JE MoET ER 
WEL TEGEN KuNNEN”

Uitvaartverzorger
clemens is jobcoach bij State of Art, het modemerk uit 
Lichtenvoorde, waar hij zelf ook vandaan komt. Hij bege-
leidt het winkelpersoneel in de verschillende filialen. Voor 
zijn werk reist hij het hele land door.
Joop werkt vanuit huis. Hij is uitvaartondernemer. “Ik was 
19 toen ik het schoonmaakbedrijf van mijn vader over-
nam. Maar door de crisis kreeg ik steeds minder werk, 
en toen ik ook nog met een scheiding te maken kreeg, 
bedacht ik dat ik iets anders moest met mijn leven.” 
Hij besloot de opleiding tot uitvaartverzorger te volgen en 
ging aan de slag bij DELA. Dat beviel hem niet. “Ik vond 
het te onpersoonlijk. Soms begeleidde ik een week lang 
de nabestaanden, maar op de dag zelf moest ik het dan 
aan iemand anders overlaten. Dat voelde niet goed.” 

Nieuwe bewoners

Met twee kippen en een 
hond boven de Gall&Gall

Sinds vijf jaar heeft hij zijn eigen onderneming. Alles 
houdt hij nu in eigen hand. Voor het transport werkt 
hij samen met een Apeldoorns bedrijf dat voor kleine 
uitvaartondernemers werkt, hij kan een beroep doen 
op twee vaste gastvrouwen en ook het verzorgen van 
de rouwbloemen is in vaste handen. “Het meisje dat de 
rouwbloemen verzorgt komt ook altijd bij de nabestaan-
den thuis. Als mensen bijvoorbeeld iets met bloemen uit 
de tuin willen, dan kan dat geregeld worden.”

Warme benadering
Het beroep van uitvaartondernemer is 

populair. Het uWV biedt daarin cur-
sussen aan voor mensen die op 

zoek zijn naar werk. “De uit-
vaartondernemingen schieten 

de laatste jaren als padden-
stoelen uit de grond. Toch 
zie je dat veel starters er 
binnen een jaar alweer 
mee ophouden. Het is een 
prachtig beroep, maar je 
moet er wel tegen kun-
nen.”
“Ik onderscheid me door 

mijn persoonlijke, warme 
benadering. Ik ben niet de 

ouderwetse man in het zwar-
te pak die langskomt als er 

iemand overleden is. Van het 
begin tot het eind ben ik bij de uit-

vaart betrokken. Ik probeer aan alle 
wensen van de nabestaanden tegemoet te 

komen zodat de overledene een afscheid krijgt 
dat bij hem of haar past. Ze kunnen me ook altijd bellen 
als ze daar behoefte aan hebben. Ik haal voldoening uit 
mijn werk omdat ik merk dat ik echt iets beteken voor de 
mensen die ik begeleid.” 
Het werk van Joop houdt niet op als de uitvaart achter 
de rug is. “Ik ga altijd persoonlijk langs om de factuur te 
overhandigen en voor een nazorggesprek. Eventueel kan 
ik ook professionele hulp inschakelen als daar behoefte 
aan is.”

Zwaaien naar de overburen 
Joop en clemens zijn de afgelopen maanden al behoorlijk 
ingeburgerd in hun deel van de wijk. “Vanaf ons dakterras 
zwaaien we naar de overburen boven Albert Heijn en ook 
de meeste mensen uit de flat kennen we, vertelt clemens. 
“Bij Gall & Gall zijn we vaste klant en als ik ’s ochtends 
vroeg de hond uitlaat, maak ik ook altijd een praatje met 
de mensen die op straat zijn. En wat de toekomst betreft: 
we blijven hier zitten tot de laatste vervaldag van de 
hypotheek!”
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Nadat de vorige Commissie Leefomgeving in zijn 
geheel was afgetreden, is er verrassend snel een 
nieuwe geformeerd. Ter introductie een gesprek 
met de nieuwe voorzitter Frank Meijer.

Voor de bewaking van de kwaliteit van de leefomgeving 
in de Burgemeesterswijk is commissie Leefomgeving een 
hele belangrijke. Deze commissie bemoeide zich afgelo-
pen met projecten als BuitenGewoonBeter, de reconstruc-
tie van de Amsterdamseweg, het parkeerbeleid en invloed 
van de stationsomgeving op de wijk. Toen de vorige 
commissie na een meningsverschil over de communicatie 
aftrad, was het zaak dat er snel een goeie, nieuwe com-
missie zou komen. Die is er nu en bestaat uit zes leden.
Frank Meijer (39) is daarvan de voorzitter. Hij zat ook al 
even in de vorige commissie, maar moest daar vanwege 
familie-omstandigheden al snel afscheid van nemen. Nu 
die verbeterd zijn, heeft hij zich bij het bestuur gemeld 
toen er leden voor de nieuwe commissie gevraagd wer-
den. Het bestuur en de andere leden van de commissie 
hebben hem gevraagd voorzitter te worden.

Duurzaamheid
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving en duurzaam-
heid zijn echt ‘Franks ding’.  Zijn eigen, kleinscha-
lige adviesbureau Frankenvrij Advies, gevestigd aan de 
Brantsenstraat, helpt en begeleidt overheden, bedrijven 
en organisaties die willen ‘verduurzamen’ en resultaten op 
lange termijn belangrijker vinden dan kortetermijnvoor-
delen. Bij duurzaamheid denkt hij niet alleen aan een lage 
milieubelasting maar ook aan  de economische voordelen 
en de sociale en maatschappelijke aspecten (de drie P’s 
van ‘planet, people & profit). 
Frank woont al ruim vijftien jaar in de wijk, eerst aan de 
Bouriciusstraat en sinds 2004 aan de Brantsenstraat, met 
uitzicht op het wifi-park en het station. Zijn voorouders 
komen uit Arnhem en waren hotelliers. Eerst bestier-
den ze het beroemde Arnhemse Hotel Bellevue aan de 
utrechtseweg  met uitzicht over Rijn en Betuwe. Het 
stond op de plek waar NuoN en Arcadis kantoor hielden, 
en nu Alliander gevestigd is. In 1908 brandde het volledig 
af. Het werd wel herbouwd, maar de glorietijd was voor-
bij. In de jaren ’30 begonnen ze met het kleinere Hotel 
Nieuw Bellevue op de hoek van de Zijpendaalseweg en 
Bouriciusstraat. Dat werd in de jaren ’70 omgebouwd tot 
kantoorgebouw.

Overdracht dossiers
over de speerpunten en ambities van de nieuwe commissie 
Leefomgeving kan en wil Frank Meijer nog niet zoveel  
zeggen: “Met de mensen die zich bij het bestuur voor de 
commissie hebben aangemeld zijn gesprekken geweest 
en daar is deze commissie uit voortgekomen. We vinden 
dat die evenwichtig is samengesteld, maar we moeten 
onze eerste echt inhoudelijke vergadering nog hebben”, 
zegt hij. “op 8 februari gaat de voltallige nieuwe com-

Een nieuwe  Commissie Leefomgeving
missie met de oude commissie door de wijk lopen om te 
kijken wat er zoal speelt en om dossiers over te dragen. 
Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We zijn blij dat 
Rudolf Jekel, die de wijk als geen ander kent, ons nog een 
tijd wil adviseren.” 
continuïteit in beleid en adviezen richting gemeente, 
projectontwikkelaars en ProRail zijn volgens Frank heel 
belangrijk: “Een nieuwe commissie Leefomgeving mag 
niet ineens een totaal andere koers gaan varen met de 
wijk. De vorige commissie heeft een goede basis gelegd; 
hun lijn willen we graag doorzetten.”

Persoonlijke drijfveren
Wat drijft hem persoonlijk om zich in te zetten voor de 
commissie Leefomgeving? “Voor mij staat de ruimtelijke 
samenhang en kwaliteit, en het algemene belang versus 
het privé belang, centraal. Het Burgemeesterskwartier is 
een woonwijk met een heel eigen identiteit en ruimtelijke 
kwaliteit waar ook plaats is voor bedrijvigheid.  We moe-
ten er voor blijven waken dat nieuwe ontwikkelingen blij-
ven passen bij de functie, het unieke stedenbouwkundige 
karakter en de sfeer, architectuur en beleving in de wijk. 
Bijvoorbeeld door te voorkomen dat de bedrijvigheid van  
het stationsgebied de wijk in trekt. Dat betekent inperking 
van de invloed en de uitstraling van het station. Dus bij-
voorbeeld geen bussen door de wijk als de NS die inzet.”
Een voorbeeld van gebrek aan ruimtelijke samenhang 
vind hij de net geplaatste ijzeren banken bij de bushal-
tes. Frank Meijer: “Is daar behoefte aan? Misschien is 
het onnodig straatmeubilair. En waarom verschillen ze 
zo qua vorm en materiaal van de roestvrij stalen ban-
ken die er op de zichtlijnen in de wijk geplaatst zijn na 
BuitenGewoonBeter? over dat soort dingen zou ik graag 
overleg en afstemming willen.” 
Andere aandachtspunten zijn volgens hem “de lege plek-
ken in de wijk die een nadere of tijdelijke invulling ver-
dienen die past bij de wijk zoals het braakliggend terrein 
langs de Amsterdamseweg. En we moeten eens kijken 
hoe we binnen het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
kunnen voorkomen dat alle vullus straks op straat ligt.” 

Interactie, communicatie en draagvlak
Een laatste punt dat volgens Frank Meijer erg belangrijk 
is, is de interactie en de communicatie met de wijk. “Wat 
je als commissie doet, moet gelegitimeerd worden door 
de wijk. Daarvoor is draagvlak, interactie en communi-
catie nodig. Wijkkrant en website zijn daarbij belangrijk, 
maar niet voldoende.”

Henk Donkers

De nieuwe commissie Leefomgeving bestaat uit 
Frank Meijer (voorzitter), 
Alexandra Bierman, 
Ivo Brunsveld,
Simone van Klaveren-Baas, 
Riëlle Schoeman en 
Gerard van Ede.
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KLAAS’ KOFFIEPOT
Het ontging de lezer van old school papieren 
Wijkcontact vast, maar er is sprake van een heuse rel 
in de Burgemeesterswijk. De regelmatige lezer van 
wijkwebsite weet echter beter: Klaas’ Koffiepot  houdt 
de gemoederen bezig. De Kunstcommissie vatte het 
plan op om kunstenaar Klaas Gubbels, al een halve 
eeuw woonachtig in de wijk, te eren met een stalen 
beeld van een koffiepot in de Burgemeestersbuurt. 
De beoogde locatie is het driehoekje Burgemeester 
Weertsstraat en Amsterdamseweg. Een goed plan, 
dat niet alleen de steun heeft van het bestuur van 
de wijkvereniging en wethouder G. Elfrink, maar ook 
van omwonenden. Het wordt bovendien geen klein 
beeld met zijn ruim drie meter (bruin) cortenstaal. 
De verkoop van afbeeldingen van de koffiepot in 
houtdruk moet honorering van de kunstenaar én 
plaatsing mogelijk maken. 
Niks aan de hand zou je denken, totdat een 
buurtbewoonster op 4 januari jl. een doorwrocht 
stuk op de site BWArnhem.nl plaatste, dat in 
de week erna veel adhesie kreeg. Belangrijkste 
bezwaren waren de plek, het zogeheten brede 
draagvlak en - in mindere mate - het feit dat Klaas 
Gubbels al genoeg aan huiskamermuren in de wijk 
te zien is. De Kunstcie. voerde ná deze - denk ik 
onverwachte kritiek - een gesprek met de oppositie. 
Die communicatie gaf op zichzelf weer problemen. 
Sommigen waren voor dat gesprek uitgenodigd, 
anderen juist niet. In ieder geval meldde een 
opposant-van-het-eerste-uur, dat zij zich niet in de 
verslaglegging (zie Koffiepraat d.d. 9 jan. jl. op de 
website) van het gesprek kon vinden.
Aangezien de Burgemeesterwijk alleen nette 
bewoners kent, moet deze storm in een glas water 
toch bedwongen kunnen worden. De Kunstcie. ziet 
in dat de beoogde plek beladen is. Er stond daar 
een fraaie kastanjeboom, die tijdens de herinrichting 
van de Amsterdamseweg het loodje legde. Plant 
ter plekke een nieuwe, forse boom en in ieder 
geval dat ongenoegen is opgelost. Het onbenullige 
boompje dat er nu staat mag dan misschien 
nog [even] blijven. Voor Klaas’ Koffiepot wordt, 
met breed draagvlak, een nieuwe stek gezocht. 
Bij de achteruitgang van het NS-station, in het 
zogenoemde Wifi-park (voorheen Tamboersbosje), 
werd al genoemd.  Maar ook de groene driehoek 
bij Van Lawick van Pabststraat en Burgemeester 
Weertsstraat zou uitstekend voldoen. Hebben de 
terrastijgers van café La cannette in de zomer iets 
cultureels om naar te kijken. Al met al lijkt mij dit 
een uitstekende, opdracht voor de pas aangetreden 
commissie Leefomgeving. 

Kees Crone
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Wat is er mooier dan ter gelegenheid van de 80ste 
verjaardagdag van kunstenaar Klaas Gubbels een 
beeld van hem in de wijk te realiseren? Dat was 
de gedachte van de kunstcommissie toen de leden 
zich beraadden over een nieuw kunstproject voor 
de Burgemeesterwijk. In de wijk daarover na het 
bekend worden van dit plan enige commotie ont-
staan.

De kunstcommissie organiseert om de twee jaar een 
activiteit in de wijk. Dat waren de afgelopen jaren onder 
andere chambre de Maire, een atelierroute, een open 
tuinen route, het theaterproject vorig jaar met De Plaats 
en een paar jaar geleden ‘Arnhem verzamelt Arnhem’, 
een expositie over kunst die wijkbewoners in huis heb-
ben. Allemaal culturele activiteiten waar veel bewoners bij 
betrokken waren, als deelnemer of als bezoeker. 

‘Kunst kan verbinden’
“Niemand hoeft van kunst te houden, maar kunst kan wel 
verbinden, brengt mensen samen”, stelt Marjanne Knuppe, 
voorzitter van de kunstcommissie.  “Tijdens ‘Arnhem ver-
zamelt Arnhem’ viel ons op dat de liefde voor het werk 
van Klaas Gubbels ervan af spatte. Gubbels werd vorig 
jaar tachtig en dat was aanleiding voor de commissie om 
te kijken of het mogelijk was een beeld van de kunstenaar 
te realiseren in de buurt.  “Klaas is een kunstenaar van 
internationale faam en woont al jaren in onze wijk. Voor 
de wijkvereniging heeft hij vaak tekeningen, affiches en 
illustraties voor boeken gemaakt. We zijn met Klaas gaan 
praten om de mogelijkheden te bespreken. Zijn eerste 
reactie was terughoudend, maar naarmate we doorpraat-
ten werd ook hij steeds enthousiaster. De financiering 
van het beeld komt uit de verkoop van houtdrukken die 
hij maakt en ter beschikking stelt. Zo worden alle kopers 
van die houtdrukken een beetje eigenaar van het beeld.” 

Commotie
Sinds het vorige nummer van Wijkcontact is er nogal wat 
commotie ontstaan over de beoogde locatie van het beeld, 
het driehoekje op de kruising van de Amsterdamseweg en 
de Burgemeester Weertsstraat. De flyer over het beeld, 
bijgesloten in het vorige nummer van de wijkkrant, viel 

sommige wijkbewoners rauw op het dak. Vooral het 
brede draagvlak waarover in de flyer gesproken wordt, 
was een doorn in het oog van enkele bewoners van de 
Burgemeester Weertsstraat. Zij willen liever de kas-
tanjeboom terug die op het driehoekje stond en moest 
wijken voor de werkzaamheden aan het riool. Verder 
vinden ze het beeld te groot en maken ze zich zorgen 
over de verkeersveiligheid.

Zorgen meegenomen
Marjanne Knuppe is voorzitter van de commissie en 
is geschrokken van de reacties. “We waren ervan 
overtuigd dat de keuze voor de locatie door iedereen 
gedragen werd. We hebben op  verschillende bijeen-
komsten onze plannen gepresenteerd en ook tijdens 
de laatste jaarvergadering van de wijkvereniging 
ontvingen we alleen maar enthousiaste reacties. We 
waren ons er niet van bewust dat er bezwaren waren. 
Die tegenwerpingen zijn natuurlijk niet leuk, maar we 
leren er ook van. Niemand is gebaat bij een Gubbels 
op een plek waar niemand blij van wordt.”

Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de bezwaar-
makers en is afgesproken dat hun zorgen meegeno-
men worden in de gesprekken met de gemeente over 
de locatie van het beeld. 

ondanks de ophef die nu is ontstaan gaat de ver-
koop van de houtdrukken gewoon door. De komende 
tijd zijn er gesprekken met Klaas Gubbels en met de 
gemeente over de locatie. 

Wilt u de ontwikkelingen op de voet volgen, houdt 
u dan de website in de gaten. Daar kunt u ook alle 
reacties van buurtbewoners en van de kunstcommissie 
teruglezen.

Hanneke Nagel

Marjanne Knüppe, voorzitter van de Kunst- en cultuurcommissie:

“Niemand is gebaat 
bij een Gubbels op een 
plek waar niemand blij 
van wordt.”

EEN BEELD VAN KLAAS 

GUBBELS VOOR DE WIJK

Dit jaar heeft de commissie kunst en cultuur het 
plan opgevat een beeld in de wijk te plaatsen en 
wel een object van Klaas Gubbels, de kunstenaar 
die al lang in onze wijk woont. op verzoek van de 
commissie ontwierp Klaas een beeld en een hout-
druk (gebaseerd op dit beeld).

Deze houtdrukken stelt hij ons belangeloos  beschik-
baar. Met de verkoop hoopt de commissie het 
beeld te kunnen financieren: met aankoop wordt u 
‘mede-eigenaar’ van het beeld. Het formaat van de 
houtdruk is ongeveer 60 x 70 cm. Inmiddels is ruim 
30% van de oplage van 44 stuks verkocht. 

Speciale prijs: € 400,00. Helpt u mee dit plan te 
realiseren? u kunt uw belangstelling laten blijken 
door een mailtje te sturen naar een van de leden 
van de commissie, i.c. naar  Agnes Legierse: 
a.legierse@planet.nl. Zij kan u tevens informeren 
over de mogelijkheid het werk tegen een geredu-
ceerd tarief te laten inlijsten.

Houtdruk en lijst zijn te bekijken in Het bezoekers-
centrum, in Brasserie Zypendaal, op de HoED aan 
de Amsterdamseweg, in het voormalig ABNAMRo-
kantoor aan de Burgemeester Weertsstraat en in 
het woonhuis aan de Zypendaalsweg 1d.  
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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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Dit majestueuze huis aan Zijpendaalseweg 91 ligt tussen de Van Pallandtstraat 
en Burgemeester Weertsstraat en werd gebouwd in het eerste decennium van de 
20e eeuw. Het staat op het oorspronkelijk gebied van het Ettypark. De twee loggia’s 
kijken uit op de Sonsbeekfontein.

  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!

Hot op de buurtsite 
Er was veel discussie over de weggestuurde ‘dakloze’ 
bij de Albert Heijn aan de vLvPstraat. De Gelderlander 
mengde zich in de discussie, belde met de voorzitter van 
de wijkvereniging Freriks voor een commentaar.  op onze 
site werd flink gediscussieerd over de mate van overlast/
geen overlast die de man zou veroorzaken. 

Naar aanleiding van een bericht uit de Gelderlander van 
24 december heb ik een poll op de site geplaatst, waarin 
wijkbewoners konden aangeven of ze als klant van de 
winkel overlast ervaren van de verkoper van de daklozen-
krant. Zeventig procent van de mensen zei geen overlast 
te ervaren. Tien procent van de stemmers ervoer overlast 
en 10 procent stemde ‘neutraal’.  Er hebben 103 mensen 
gestemd.

Beeld op het pleintje
ook het artikel van de cultuurcommissie over het beeld 
van Klaas Gubbels op het pleintje van de Burgemeester 
Weertsstraat heeft veel reacties opgeroepen. Vooral men-
sen die in de buurt van het pleintje wonen, voelen zich - 
gezien de reacties - niet genoeg gehoord in hun bezwaar 
tegen de plaatsing van het beeld op die plek. 

Verder op de site
Een prachtig filmpje vanuit een drone die over een 
besneeuwd Sonsbeekpark vloog, de KwartierKwis, 
de eerste aanplant van het Kerstbomenbos aan de 
Amsterdamseweg tegenover het station. Daarnaast mooie 
columns van Emma Rijneke en Jan-Martin Berghuis. 

De kunstroute 6 en 7 juni
De organisatie van de kunstroute roept op vrijwilligers 
en kunstenaars op zich bij hen te melden. Mailadres: 
bestuur@penseelstreek.nl

Facebook 
onze buurt heeft een Facebook account met ongeveer 
700 vrienden van de wijk. u wordt toch ook vriend van de 
Burgemeesterswijk Arnhem Facebook groep? Alle artike-
len die op de site staan verschijnen ook als link op onze 
Facebook pagina. u kunt zo ook reageren op artikelen.
Lekker handig! 

Sam
Een oproep om de - uit de voortuin gestolen brand-
weerman - terug te brengen wierp zijn vruchten af. 
Brandweerman Sam is teruggevonden in een veld in 
oosterbeek en terug bij de rechtmatige eigenaren.

Al deze artikelen c.q. stukjes/oproepen staan op de site 
en zijn nog te bekijken. Het adres voor al uw wijknieuws: 
www.BWArnhem.nl

uw webbeheerder Marijke Bruin

What’s up BWArnhem.nl?
De wijkwebsite is booming; steeds meer wijkbewo-
ners kijken voor het actuele wijknieuws op de site.  
De bezoekerscijfers gaan omhoog en steeds meer 
mensen reageren op artikelen. Opvallend is dat de 
reacties keurig en goed geformuleerd zijn.

www.facebook.com/burgemeesterswijk.arnhem

www.BWArnhem.nl
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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

Glasz assurantie- en pensioenadviseurs

Wij zitten al meer dan 80 jaar met ons 
bedrijf in de Burgemeesterswijk. Eerst aan de 
Zijpendaalseweg, daarna zijn we naar de Van 
Nispenstraat 45 gegaan. We wonen nu boven 
ons  bedrijf.

Diederik heeft 30 jaar geleden het assu-
rantiebedrijf van zijn vader over-
genomen. ons bedrijf richt zich 
vooral op verzekeringen en 
pensioenen. We hebben in 
de loop der jaren al heel 
wat mensen in de wijk 
verzekerd. We zijn ook al 
jarenlang lid van de wijk-
vereniging, adverteren 
in de wijkkrant en vol-
gen de wijkvereniging op 
Facebook. 

Het is belangrijk verder te kij-
ken dan je eigen bedrijf. Daarom 
zijn wij lid van verschillende onderne-
mersverenigingen en zijn we allebei Arnhem 
Ambassadeur. Arnhem Ambassadeurs ondersteu-
nen allerlei activiteiten die onze stad op de kaart 
zetten, zoals bijvoorbeeld het Sprookjesfestival 
en de uitboulevard.  ook zijn we betrokken bij 
Music Avenues, een club muziekliefhebbers die 
concerten organiseert en zich inzet voor muziek-
les voor kinderen die het minder goed hebben.

In ons bedrijf werken we met zijn zessen. 
Persoonlijk aandacht staat bij ons hoog in het 
vaandel. We kennen al onze klanten. Alleen als 
je één op één contact hebt,  kun je mensen een 
goed advies geven, is onze overtuiging.
Mocht u een vraag hebben over verzekeringen 
of pensioenen, dan kunt u altijd een afspraak 
maken. Langskomen mag ook op ons kantoor. 
We zitten niet voor niets in de wijk!
 

Riet en Diederik Glasz
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Situatie anno 2015

33 jaar later.....

WEBSITE BWARNHEM VóóR EN 

DóóR WIJKBEWONERS

Als webmaster van BWArnhem wil ik graag 
reageren op de opmerking van de Commissie 
Leefomgeving dat de website ‘regelmatig de 
wijkbelangen schaadt of niet representatief is’,  
zoals geuit in het vorige Wijkcontact (2014-5 p. 
21)

Missie
De missie van de site is het verbinden van mensen in 
de wijk door middel van de sociale media en de web-
site. De website gaat specifiek over de wijk en alles 
wat er leeft onder haar bewoners. De website is er 
voor álle bewoners van de wijk.
Iedere wijkbewoner, wel of niet verbonden aan een 
commissie c.q. lid van de wijkvereniging, mag artike-
len, ingezonden brieven, opiniestukken, persberich-
ten, agendapunten, filmpjes, enz. naar de website 
sturen. Mits de stukken over de wijk gaan. Ik plaats 
de content, mijn persoonlijke mening over de inhoud 
is hierbij niet van belang. De site is geen verlengstuk 
van mijzelf, van de wijkvereniging of van commissies. 

Reacties
Bewoners reageren zeer regelmatig op artikelen. Dit 
betekent dat er soms reacties op artikelen in staan, 
die misschien niet iedereen welgevallig zullen zijn. Als 
de reactie on topic is en niet persoonlijk beledigend, 
zal ik hem als moderator niet van de site verwijderen. 
Zijn er veel reacties? Dan is de schrijver van het arti-
kel er zeker van dat hij een zenuw in de wijk geraakt 
heeft. 

Vrijheid van pers
Ik hecht erg aan de openbaarheid en onafhanke-
lijkheid van de site en de daaraan verbonden soci-
ale media. Ik zal daar pal voor blijven staan. Dat is 
naar mijn mening de enige manier om de website 
BWArnhem  ‘eigendom’te laten zijn van alle bewoners 
van de Burgemeesterswijk

Marijke Bruin

Meer informatie over de voorwaarden voor plaatsing 
van artikelen vindt u op de site. www.bwarnhem.nl

Wie wil de kas van 
de wijkvereniging controleren? 
Het bestuur van Wijkvereniging Burgemeesterskwartier 
e.o. zoekt twee enthousiaste wijkbewoners/leden van 
de wijkvereniging die de kascontrole over het jaar 
2014 op zich willen nemen.

Het werk omvat controle van de boeken ten huize 
van de penningmeester (ca. 2 uur werk en we slui-
ten gezellig af met een hapje en een drankje) en 
verslag uitbrengen tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering.

Aanmeldingen richten aan de penningmeester, Ben 
van Dijen, per email: penningmeester.bkw@upcmail.nl
Wij kijken uit naar uw aanmelding waarvoor wij u bij 
voorbaat dank zeggen.

Ben van Dijen, penningmeester

Accordeonist bij Lidl weer terug
Sommigen hebben zijn muziek al gemist. De accordeonist die 
in weer en wind naast de Lidl en Healthclub Heijenoord zijn 
accordeon bespeelt, is een paar weken afwezig geweest. Nu 
hij is teruggekeerd, klinkt zijn muziek niet meer.  De aardige 
Bulgaar heeft een hartaanval gehad, is herstellende en mag, 
totdat de dokter zijn fiat geeft, niet meer spelen. Hij verkoopt 
momenteel de Zelfkrant. 
Ik mis zijn muziek en hoop dat hij weer snel zal zijn hersteld. 

Marijke Bruin
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Kunst- en atelierroute 
door de wijk op 6 en 
7 juni gaat door!
De kunstroute van 2009 was een groot succes! Veel 
buurtbewoners en andere belangstellenden trokken 
van atelier naar atelier om een kijkje in de keuken 
van de kunstenaar te nemen. Natuurlijk werden ook 
in het voorbijgaan steelse blikken geworpen op de 
inrichting van de bezochte huizen. Even binnenkijken, 
altijd leuk!

In navolging van de laatste kunstroute organiseert de 
Penseelstreek met ondersteuning van onze wijkver-
eniging dit jaar op 6 en 7 juni een kunstroute door de 
wijken: Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem en 
Burgemeesterswijk.

Kunstenaars uit alle genoemde wijken wordt gevraagd 
zich aan te melden voor de route. 
ook is er een grote behoefte aan vrijwilligers die wil-
len meehelpen in de voorbereiding of hand-en-span-
diensten willen verrichten tijdens de kunstroute.
Wellicht wil je meer weten of meedoen. Meld je dan 
aan bij contactpersoon  Mariëtte Vlerken. Dat kan 
per telefoon 026-4435265. of per mail: bestuur@
penseelstreek.nl

Hoort, zegt het voort!
Marijke Bruin
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