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NOOIT MEER LAST VAN: 
(KOEMELK)ALLERGIE OF VOEDSELINTOLERANTIE, HOOIKOORTS
ECZEEM, LUCHTWEGKLACHTEN OF DARMKLACHTEN
Behandelingen vallen onder de aanvullende verzekeringen van bijna alle 
ziektekostenverzekeringen
Maak snel een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 min.
of een allergietest (€80,-) per 30 min.

Annemart Middelkoop
Van Eckstraat 19
6814 HV Arnhem
06-12904428
www.allergie.nu / mail@allergie.nu
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Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl
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JAARVERGADERING WIJKVERENIGING 

BURGEMEESTERSKWARTIER

Wijkvereniging Burgemeesterskwartier houdt op woensdag 10 juni 
2015 de jaarvergadering in Bezoekerscentrum Sonsbeek aan de 
Zypendaalseweg 24a in Arnhem. De vergadering begint om 20.00 uur, 
inloop is vanaf 19.30 uur.
1. Welkom, opening en vaststelling agenda
2. Verslag jaarvergadering 5 juni 2014
3. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Jaarrekening 2014 en begroting 2015
6. Verkiezing nieuw bestuurslid. Wegens aftreden van Annemart 

Middelkoop is een vacature ontstaan.     
Statutair aftredend: Harriët Verbeek, Ben van Dijen en Barend 
Freriks. Zij stellen zich opnieuw een periode herkiesbaar. Het 
bestuur stelt voor om Harriët, Ben en Barend te benoemen als 
bestuurslid.

7. Rondvraag
8. Sluiting.

U wordt van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen. De 
afronding van de vergadering is rond 22.00 uur. Aansluitend is er een 
informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
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Frank Meijer (voorzitter)
Frank Meijer woont 

samen met Rieky al 
bijna 15 jaar in de 

wijk. Hij is de trot-
se vader van zijn 
tweeling Rikkert 
en Marijtje. 
Frank studeerde 
hydrologie en 
milieukunde, en 

heeft veel erva-
ring op het vlak 

van ruimtelijke 
ordening, gebiedsont-

wikkeling en ambtelijke en 
bestuurlijke processen. Hij heeft 

een eigen adviesbureau dat zich richt op 
het oplossen van duurzaamheid- en 

maatschappelijke vraagstukken. 
Frank was in 2009 ook al korte 

tijd lid van Cie Leefomgeving.

Gerard van Ede
Gerard van Ede woont met 
zijn vrouw Det, nu drie jaar 
in onze prachtige wijk aan de 
Van Lawick van Pabststraat 

in een appartement. Na zijn 
opleiding als architect heeft 

hij het bureau van mijn vader 
voortgezet. Ontwerpen van zijn 

bureau zijn o.a. Park Sonswijck, Media 
Markt en de kantoren voor woningbouwvereni-

gingen Vivare en Portaal.

Riëlle Schoeman
Riëlle Schoeman woont sinds kort samen met haar vriend 
in de wijk. Ze heeft een bureau in conceptontwikkeling en 
organisatie. Beide op gebied van mode, design en cultuur. 
Met een grote passie voor architectuur en als betrokken 
bewoonster van deze nieuwe wijk wil ze graag een actieve 
rol vervullen in haar nieuwe leefomgeving.

Alexandra Bierman
Alexandra Bierman woont sinds 2006 in de 
Burgemeesterswijk, in een benedenwoning in de Van 
Eckstraat. Jarenlang heeft ze bij woningcorporaties 
gewerkt en probeert nu de overstap naar de makelaardij 
te maken. Als lid van de Commissie Leefomgeving hoopt 
ze een steentje bij te kunnen dragen aan een nog fijnere 
wijk.

Simone van Klaveren
Simone van Klaveren, 42 jaar, is getrouwd met Hugo en 
samen hebben ze een zoontje Tijn en hond Jansen. Ze 
woont al bijna 25 jaar in Arnhem en sinds de zomer van 
2012 woont ze met veel plezier in de Burgemeesterswijk. 
Persoonlijk en op het zakelijke vlak liggen haar mijn inte-
ressen bij woon- werk- en leefomgevingen en dan met 
name gezien vanuit comfort, passend bij behoefte en 
omgeving, veiligheid en duurzaamheid. 

Ivo Brunsveld
Ivo Brunsveld, is 37 jaren jong en woont sinds 2011 in 
Arnhem samen met Victoria. Sinds 2005 is hij directeur/
eigenaar van Brunsveld Veerbeek Ingenieurs, met kanto-
ren in Aalten en Arnhem. Als Integraal Vastgoed Adviseur 
& Inspecteur heeft hij vele jaren ervaring in het onaf-
hankelijk en betrokken adviseren over àlle voorkomende 
gebouwgebonden installatie- en energietechnieken in 
diverse vastgoedobjecten in Nederland én Duitsland.

De nieuwe Commissie Leefomgeving 
stelt zich voor

Ivo Brunsveld

Alexandra Bierman

Riëlle Schoeman

Gerard van Ede 

Simone van Klaveren

Frank Meijer

Ze is schijnzwanger (zucht)
Spanie, de Engelse cockerspaniel van 
buurtbewoner Maarten van IJzer, is 
schijnzwanger. Dat levert weer geheel 
ándere gesprekken op, dan normaal. 

Het meisje is schijnzwanger. Een aantal weken na 
haar loopsheid kan dat gebeuren. Het hoeft dus 
niet, maar het kán. Bij Spanie is het altijd bingo. 
Als ze haar speelgoedbeesten naar de bench 
sleept, weet ik al hoe laat het is. Vorige keer had 
ze twaalf ‘puppy’s’. Dit keer zijn het er maar drie 
+ een bot… Die schijnzwangerschap duurt onge-
veer drie weken. Als ze (volgens haar) volwassen 
zijn, gooit ze ze letterlijk uit de bench. Tot die tijd 
koestert ze haar jongen alsof haar leven ervan 
afhangt. Ze slaapt bij mij op de slaapkamer, maar 
maakt me ’s nachts twee of drie keer wakker 
omdat de puppy’s volgens haar moeten drinken. 
Ik word er soms niet goed van. 
De eerste keer dat ze met haar pootje op mijn 
hoofdkussen krabbelde, dacht ik dat ze een plas 
moest. Pfffff. Kamerjas aan en naar beneden. In 
plaats dat ze naar de tuindeur liep, vloog ze de 
bench in, naar de jonkies. Ik realiseerde me dat 
we in een bijzondere fase van Span’s leven waren 
beland. 
 
Span doe even normaal. ‘Wat is er?’ Je hebt een 
miereneter, een hertje en een kikker als pups. 
Over het bot heb ik het dan maar niet. ‘Nou?’ 
Je bent een hond, dus er klopt iets niet. ‘Hoezo 
niet?’ Span, een hond krijgt hondjes, maar niet 
wat jij hebt geworpen. ‘Ik heb helemaal niets 
geworpen, ik heb ze heel voorzichtig in de bench 
gelegd.’ Daar gaat het niet om. Maar hoe dan ook, 
je hebt niet eens een reu ontmoet. ‘Ik ontmoet 
elke dag reuen.’ Je hebt het niet met ze gedaan 
Spanie, dus waar hebben we het over? ‘Wat had 
ik dan moeten doen?’ 

Span, ik wil je niet teleurstellen, maar ik vrees 
dat het tussen je oren zit. ‘Wat zit er tussen m’n 

oren?’ Die zwangerschap. Die beesten liggen 
bij je, dus je kunt helemaal niet zwanger 
zijn. Ze zijn dr al uit. ‘Waar uit?’ Uit je buik 
als het al zo zou zijn. ‘Ik voel het toch.’ 
Dat zijn je hormonen Span. ‘Je benadert 

het zo theoretisch, het ligt helemaal 
anders.’ We moeten er maar niet verder 
over discussiëren Span, zo komen we 
er niet uit. ‘En net zei je dat ze er al uit 
waren.’ Ja Span… 

 
Maarten van IJzer
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Sinds januari 2015 kent de Burgemeesterswijk een 
nieuwe Commisie Leefomgeving. 
Het is een gemêleerde club van zes mensen (drie 
mannen en drie vrouwen), maar allemaal met 
hetzelfde doel, een fijnere leefomgeving voor ons 
allemaal.
Als belangrijkste speerpunt wil de nieuwe commis-
sie de samenwerking met de gemeente intensive-
ren en daarbij de eerder geformuleerde steden-
bouwkundige wijkvisie promoten. Het is van groot 
belang dat de gemeente Arnhem eerst contact met 
ons zoekt en vervolgens in overleg met de wijk de 
beslissingen neemt. Het volgende speerpunt hangt 
daarmee samen en dat is versterking van de com-
municatie en interactie met de buurt. Meerdere 
malen per jaar zullen wij de wijkbewoners op de 
hoogte houden van de lopende gang van zaken door 
artikelen in het wijkblad, via de website en social 
media. Daarnaast zoeken wij nog andere manie-
ren om in contact te komen met de wijkbewoners. 
Enkele andere speerpunten waar de Commissie 
Leefomgeving zich in 2015 op zal richten zijn een 
goede inpassing van de laadpallen voor elektrische 
auto’s en van het opkomende straatmeubilair in 
onze wijk. 

Graag stellen wij de nieuwe leden aan u voor.



EEN KLAAS IN ONZE WIJK

De verkoop van de houtdrukken - hét middel waarmee 
de commissie kunst en cultuur het ruimtelijke beeld van 
Klaas Gubbels hoopt te financieren - is de 50% voorbij. 
Daar ben ik oprecht blij mee! Maar u kunt dus nog wel 
aansluiten bij onze crowdfunding en daardoor ‘mede-
eigenaar’ van het object worden. De houtdruk - om niet 
gemaakt door Klaas Gubbels - kost € 400,00. Wilt u de 
houtdruk eerst in het echt zien? Dat kan onder meer op de 
HOED aan de Amsterdamseweg, in Brasserie Zypendaal 
en in het Bezoekerscentrum Sonsbeek. Een eventuele 
bestelling kunt u plaatsen door het sturen van een mail 
naar a.legierse@planet.nl. 

Op 2 april j. l. had de commissie een gesprek met de 
beleidsmedewerker ‘kunst in de openbare ruimte’ van de 
gemeente Arnhem. Daarbij werd niet alleen gesproken 
over het formeel te bewandelen traject, maar er kwamen 
ook andere zaken aan de orde, zoals de veiligheid, het 
juridische eigendom, het beheer, het onderhoud en de 
bezwaren van enkele wijkbewoners tegen de voorgeno-
men locatie. 
Een overleg met de nieuwe commissie leefomgeving lijkt 
in dezen zinvol en wordt zo spoedig mogelijk ingepland. 
Wordt vervolgd: u hoort zo spoedig mogelijk meer.

Marjanne Knüppe – Hüsken, 
voorzitter commissie kunst en cultuur
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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

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

Zomereditie Kwartierkwis op
zaterdag 27 juni a.s.

Zomereditie Kwartierkwis op zaterdag 27 juni a.s.
Na de eerste zeer geslaagde Kwartierkwis, organi-
seert de Feestcommissie op zaterdag 27 juni a.s. 
opnieuw een buurtquiz. De winnaars van de eerste 
Kwartierkwis, Sweerts de Landasstraat (boven), 
zullen hun felbegeerde titel 'Slimste straat van de 
Burgemeesterskwartier' met verve verdedigen. Dus 
wees er (opnieuw) bij! 
De Kwartierkwis bestaat uit 7 vragenronden van 7 
vragen. De vragenronden worden voorbereid door 
enthousiaste buurtbewoners met een bijzondere 
passie of uitzonderlijke kennis over uiteenlopende 
onderwerpen die al of niet gelieerd zijn aan onze 
wijk of aan Arnhem. Voor de enige individuele 
ronde 'Petje op, petje af', vragen we de deelnemers 
een hoofddeksel mee te nemen.
Straatteams, bestaande uit minimaal 4 en maxi-
maal 6 leden, kunnen zich als team (!) inschrijven 
vanaf Koningsdag op 27 april a.s. om 00.00 uur op 
kwartierkwis@gmail.com. Inschrijving geschiedt op 
basis van binnenkomst en wordt bevestigd door de 
feestcommissie. De kosten van deelname bedragen 
15 euro per team. We hebben plaats voor 10 straat-
teams en zoals jullie weten: vol = vol. Vragen? Mail 
ons op kwartierkwis@gmail.com.
Tot zaterdag 27 juni a.s. om 19.45!

NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT

In verband met het aftreden van bestuurslid 
Annemart Middelkoop is er een vacature binnen 
het bestuur. Het nieuwe bestuurslid krijgt in eerste 
instantie het aandachtsgebied Leefomgeving, maar 
het is mogelijk dat de taakverdeling binnen het 
bestuur in de loop van dit jaar wordt gewijzigd.

Functie-eisen:
• Affiniteit met of kennis van gemeentelijke 

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

Het bestuur hoopt via deze oproep in contact te 
komen met mensen die zich willen inzetten voor 
onze mooie wijk. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met de voorzitter van de wijkvereniging 
Barend Freriks, voor meer informatie: telefoon 
026-21553077 of 06-3793424, mail b.j.freriks@
kpnplanet.nl 
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Nieuws uit 
het bestuur
De voorbereiding van de open kunst-
route in juni samen met de wijkvereni-
ging Penseelstreek loopt naar wens. In 
het weekend van 23/24 mei wordt huis 
aan huis een folder in de bus gedaan 
met informatie over dit evenement. Wij 
kijken er naar uit….

Op 11 juni is weer de gebruikelijke jaar-
vergadering van onze wijkvereniging. 
De uitnodiging om de vergadering te 
bezoeken staat elders in dit blad. Het 
bestuur hoopt op een goede opkomst. 
Na het formele deel van de vergadering 
is er gelegenheid om gezellig met elkaar 
een drankje en hapje te nuttigen. Elders 
in dit blad staat een oproep voor een 
nieuw bestuurslid. Zij/hij zal Annemart 
Middelkoop vervangen als bestuurslid. 
Annemart heeft begin dit jaar het besluit 
genomen om af te treden.

Op 9 april komt in het kader van 
de zogenaamde ‘Wijkendag’ een groep 
gemeenteambtenaren onze wijk bezoe-
ken. Doel is om de mensen die in het 
stadhuis werken, kennis te laten maken 
wat zoal leeft in de wijken. Rudolf Jekel 
zal met een drietal leden van de commis-
sie Leefomgeving en ondergetekende al 
wandelend door de wijk de voornaamste 
actiepunten bespreken en vooral over 
onze mooie wijk praten en bijzondere 
architectuur laten zien. Bij het verschij-
nen van dit blad heeft de ontmoeting al 
plaatsgevonden.

Het bestuur is benieuwd naar de afloop 
van de plaatsing van het beeld van Klaas 
Gubbels in onze wijk. Gezien de bezwa-
ren van sommige bewoners voor een 
door de commissie uitgezochte plaats 
valt het niet mee om een plaats te vin-
den die voor alle bewoners acceptabel 
is. De betekenis van Klaas Gubbels voor 
onze wijk staat echter buiten discussie. 
Het betekent wel voor de commissie 
Kunst en Cultuur een extra grote inspan-
ning. Alle lof voor hetgeen 
zij tot nu toe gedaan 
hebben!

Ik wens allen een 
mooi voorjaar toe!

Barend Freriks
voorzitter Fo

to
: 

M
ar

ijk
e 

B
ru

in

Roxane von Kriegenbergh woont sinds eind 2011 in 
onze prachtwijk waar jong en oud elkaar als buurtbe-
woners ontmoeten. Zij is actief als vrijwilliger bij het 
buurt-ouderenproject en zingt in een gemengd koor 
in o.a. de Diaconessenkerk. Het betrokkenst is zij bij 
Bronbeek. Zo verzorgt zij de transcriptie en aansluiten-
de digitalisering van egodocumenten van Nederlanders 
in het Indië van weleer. Eén brief raakte haar zeer. Zij 
doelt op de reis die een Nederlandse militair in novem-
ber 1945 van Woudenberg naar Soerabaja maakte. Als 
meisje van bijna zeven reisde zij de omgekeerde route.

Roxane is dochter van een Nederlandse belastingambtenaar, 
die na de bevrijding van Nederlands Indië in 1945 van de 
Japanse overheersing en aansluitende ‘politionele acties’ in 
1950 eieren voor zijn geld koos. Hij besloot met vervroegd 
verlof naar het vaderland te gaan en zijn gezin mee te nemen. 
Vader overleefde een Japanse (mannen)kamp, waar zijn 
vrouw de verschrikkingen van het Japanse vrouwenkamp te 
boven kwam. Roxane kwam op die plek in Malang ter wereld. 
Hierdoor ziet zij haar vader voor het eerst in levenden lijve 
als zij drie jaar oud is. Samen met haar ouders en vier broers 
vaart zij in 1950 met het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 
schip D.M.S. Sibajak van Soerabaja naar ons land. Eenmaal 
aan wal gaat de reis verder naar het plaatsje Woudenberg op 
de Utrechtse Heuvelrug.

Herinneringen
Roxane von K.: ‘Tijdens het omzetten van de briefteksten van 
een Nederlandse militair die in 1945 van ons land naar Indië 
reisde, herbeleefde ik mijn eigen trip als zesjarige. Ik voer 
de omgekeerde route die hij maakte. Hij schreef over het 
Suezkanaal, Port Said en jongetjes die muntgeld uit het vuile 
water opdoken. Hetzelfde staat in mijn herinnering gegrift.’ 
Wat zij las over het Suezkanaal werkte bij haar als een trig-
ger. ‘Ik beschik over veel verbeeldingskracht. Ik zag die hele 
bootreis en het schip weer voor me.’ 

Het vraaggesprek met Roxane in Museum Bronbeek kan niet 
op een toepasselijker plek plaatsvinden. Op een bank in een 
van de zalen waar de tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot 
Indonesië 1945-1950 wordt verbeeld, vertelt zij gepassio-
neerd over haar Indische herinneringen en wat erna gebeur-
de. ‘Sinds ik in 2002 met mijn vrijwilligerswerk in Bronbeek 
startte, ben ik veel meer met mijn Indisch verleden bezig. 
Door wat ik hier zie en hoor, wordt mijn inlevingsvermogen 
enorm geprikkeld. Wat ik oppik van vooral bezoekers relateer 
ik aan mijn privé-ervaringen van vele decennia geleden. Voor 
mij is de cirkel als het ware rond nu. Heel bijzonder.’ Zij ver-
telt over wat zij zich nog herinnert van wat in Nederland eufe-
mistisch de politionele acties wordt genoemd. Die vonden 
plaats van 1945 tot 1949. Nederlandse militairen werden er 
op uitgestuurd om Indonesische opstandelingen in het gareel 
te dwingen. De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog begon 
kort na de capitulatie van Japan, gevolgd door het uitroepen 
van de Republiek Indonesië. Beide in 1945. Nederland deed 
in december 1949 afstand van de kolonie Nederlands-Indië 
en droeg de macht officieel aan de Indonesiërs over. ‘De tek-
sten die mij bij dit digitaliseringsproject onder ogen komen, 
laten zien dat die al dan niet dienstplichtige Nederlandse 
militairen ook maar hele gewone jongens waren. Zij vertellen 

over alledaagse dingen, over zaken 
die zo verschillen van hun ervarin-
gen tot dan toe. Die jongens gingen 
meestal slecht voorbereid naar een 
totaal andere wereld.’

Levenskracht 
Na haar repatriëring woont zij aller-
eerst twee jaar met haar familie in 
een pension in Woudenberg. Het 
moeten achterlaten van oma in Indië 
deed niet alleen haar veel verdriet. 
Zij wilde de oversteek naar Nederland 
niet meer maken. Na het pension 
verhuist zij naar Herwijnen in de 
Betuwe. Haar moeder is ziek van 
heimwee wat een stempel op haar 
jeugd drukt. Zij volgt de Christelijke 
Kweekschool voor Kleuteronderwijs 
in Utrecht en start haar carrière 
als kleuteronderwijzeres in Heelsum. 
‘In 1967 ben ik getrouwd en kreeg 
ik verplicht ontslag. Dat was toen 
zo. Een getrouwde vrouw was thuis 
waar de man de kost verdiende. 
Uiteindelijk belandde ik in de jaren 
zestig in Arnhem. Ook al ben ik niet 
in deze stad geboren, ik beschouw 
mijzelf toch als een echt Arnhems 
Meisje. Een Indisch-meisje dat haar 
roots in het Indië van weleer heeft.’ 

Zij kenschetst zichzelf als iemand die 
enerzijds maatschappelijk betrokken 
is en anderzijds cultuur en historie 
een warm hart toedraagt. Zo draagt 
zij actief bij aan het buurtproject 
‘ouderen in de wijk’. Daarbij is in eer-
ste instantie gekozen voor mensen 
boven de zeventig jaar. De bedoeling 
is dat ouderen langer en prettiger 
in hun eigen huis kunnen blijven 
wonen en dat de eenzaamheid wordt 
bestreden. De vrijwilligers verlenen 
hand- en spandiensten, die onder 
de noemer ‘burenhulp’ vallen. Bij dit 
alles is er onder anderen een inten-
sief contact met voormalig huisarts 
Guido Diehl. Roxane von K.: ‘Ik was 
laatst bij kadowinkel Sjiek & Sjiek in 
de buurt. Eigenaresse Ineke raadde 
mij toen het boek De levenskracht 
van een Indische familie aan, dat ik 
kort daarna van iemand anders als 
verjaardagsgeschenk kreeg. Wat mij 
betreft, toeval bestaat niet.’ Roxane 
ging nooit terug naar Indonesië maar 
het staat wel - al dan niet samen 
met beide zonen - bovenaan haar 
verlanglijstje. 

Kees Crone

De zeereis van haar leven
DIGITALISEREN
Met een aantal vrijwilligers 
digitaliseert Museum 
Bronbeek dagboeken, 
verslagen en brieven. De 
meeste egodocumenten 
werden in de periode 
1940-1950 geschreven. Na 
het scannen of kopiëren 
van de originele stukken 
kunnen vrijwilligers de 
teksten ontcijferen en 
overtypen. Het origineel 
blijft aldus bewaard en de 
inhoud wordt toegankelijk 
gemaakt. Zo schreef 
oorlogsvrijwilliger Henk 
Koudijs - hij vertrok na 
de Nederlandse bevrijding 
naar Indië - aan zijn 
verloofde Maartje Vonk. 
Zijn vele brieven geven 
een goed beeld van zijn 
tijd daar. 

De toon van elke schrijver 
is anders. De ene is erg 
persoonlijk, de ander 
zakelijk. De mensen 
in kampen wisten niet 
wanneer de oorlog 
afgelopen zou zijn. Men 
schrijft veel over eten dat 
er eerst wél is, maar later 
steeds schaarser wordt. 
Dienstplichtig militair 
Flip Peeters werd in 
1948 uitgezonden en is 
erg persoonlijk in zijn 
correspondentie met ‘Lieve 
Gerda’. Hij schreef elke 
dag een brief - 653 in 
totaal - aan haar. Gerda 
schreef ongeveer om de 
dag terug over wat zij 
meemaakte in Utrecht 
terwijl haar Flip in Indië 
zat. Hun beider relaas is 
aangrijpend vanwege de 
alledaagsheid. 
Deze informatie is van 
onschatbare waarde; het 
maakt dat men zich in die 
tijd kan (blijven) inleven. 
Het gaat vaak over 
praktische kleine dingen, 
feitelijk over het gewone 
leven. Doel is alles in de 
Bronbeek catalogus op te 
nemen. 
www.museumbronbeek.nl  
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NIEUWE OPENBARE TUIN AAN AMSTERDAMSEWEG

Arnhems Labyrint
Er komt een nieuwe openbare tuin langs de 
Amsterdamseweg, op het open veld naast 
Rosorum. Het is een initiatief vanuit buurwijk 
Heijenoord-Lombok, maar ook bewoners uit de 
Burgemeesterswijk zijn welkom. De tuin krijgt de 
vorm van een labyrint. Wijkbewoners leggen het 
labyrint aan en onderhouden het. Wellicht kunt u 
de tuin die ‘Arnhems Labyrint’ gaat heten, al op de 
open-tuinen-dag (27 juni) bewonderen.

Het initiatief voor deze nieuwe openbare tuin is afkomstig 
van Antoinette Kuhlmann en hovenier Wil Groen (mooie 
naam in dit verband) uit de wijk Heijenoord. Voor de reali-
satie ervan kregen ze steun van Hans Luiten, student aan 
de Velpse Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij schreef o.a. 
het projectplan. Gedrieën vormen ze een projectgroep. 
Die onderhield contacten met de gemeente over locatie, 
uitvoering en vergunningen, en zette zich voor draagvlak 
binnen de wijk en financiële ondersteuning van het wijk-
platform.

Geen doolhof
Met de feitelijke aanleg willen ze in mei beginnen, het 
liefst op Wereldlabyrintendag (2 mei). Er bestaan name-
lijk over de hele wereld labyrinten en er komen elk jaar 
nieuwe bij in allerlei uitvoeringen, bijvoorbeeld in steen 
(Nijmeegse Waalkade) of gras. Het Arnhemse labyrint is 
voor zover bekend het enige dat uitgevoerd wordt met 
bloeiende planten. 

Veel mensen denken bij een labyrint aan een doolhof, 
maar tussen beide is een fundamenteel verschil, zo legt 
Antoinette uit. “Een doolhof kent keuzemomenten (‘sla ik 
links- of rechtsaf?’) en doodlopende wegen; je kunt er in 
verdwalen. Er is een centraal punt, maar het kan zijn dat 
je dat niet bereikt. Je zoekt er je weg ‘op hoop van zegen’. 
In een labyrint is maar één pad. Als je dat volgt, kom je 
zeker in het midden uit. Maar het is wel een pad met heel 
veel bochten en wendingen. Een ander verschil is dat de 
afscheidingen bij een doolhof veel hoger zijn; je kunt er 
niet over heen kijken.”

Kathedraal van Chartres
Het labyrint is een heel oud symbool dat over de hele 
wereld in allerlei culturen voorkomt. De eerste labyrin-
ten zijn 4.500 jaar oud en telden drie ‘omgangen’, een 
soort cirkels of schillen. Ze werden gebruikt bij rituelen 
rond geboorte, volwassen worden en dood. In de Griekse 
Oudheid kregen labyrinten zeven omgangen zoals het 
beroemde labyrint op Kreta. Daarin huisde de Minotaurus, 
een monster waaraan jaarlijks zeven maagden en jonge-
lingen geofferd moesten worden. Hij werd verslagen door 
de Griekse held Theseus die dankzij de draad van zijn 
geliefde Ariadne de weg terug naar buiten wist te vinden. 
Later nam het christendom het labyrint als symbool over. 
Zo ligt er een beroemd labyrint midden in de kathedraal 
van Chartres. Dit labyrint heeft elf omgangen en is het 
grondpatroon voor het Arnhems Labyrint. 
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Aantrekkelijk symbool
Wat maakt het labyrint tot zo’n aantrekkelijk symbool? 
Antoinette: “Het staat symbool voor de levensweg die 
mensen afleggen. Door een labyrint te lopen kunnen 
mensen tot inkeer en bewustzijn komen; het symboliseert 
de weg naar hun innerlijk, hun gevoel, hun diepste kern, 
naar wat echt van waarde is. Voor de Middeleeuwers die 
een labyrint in de kathedraal van Chartres liepen, was het 
een symbolische reis of pelgrimstocht naar Jeruzalem of 
een manier om – in gebed – dichter bij God te komen.”
“ Ik heb zelf ook wel eens een labyrint gelopen. Het 
voelt als je levenspad. Soms denk je dat je je levensdoel 
nadert, maar dan raak je er door een keerpunt in je leven 
of een tegenslag weer verder vandaan. Soms denk je dat 
je nooit je doel zult bereiken, word je ongeduldig of raak 
je geïrriteerd. Maar het mooie van een labyrint is dat je, 
áls je doorzet, ook beloond wordt en bij het middelpunt 
uitkomt. Na een lange, bochtige weg afgelegd te hebben, 
ervaren sommigen daar dan een diepe rust. Maar behalve 
het middelpunt kan ook de weg zelf het doel zijn.” 
Antoinette en Wil willen echter niet te veel nadruk leggen 
op de spirituele kant. Die spreekt sommige mensen mis-
schien aan, maar andere niet. Wil: “Het moet gewoon een 
bijzondere, mooie tuin worden die door zijn vorm mensen 
trekt en waar wijkbewoners zich verbonden mee voelen.”

Ontwerp
Wil en Antoinette hebben op basis van het labyrint van 
Chartres het tuinontwerp tot in detail uitgetekend (zie 
plattegrond). Wil: “Het labyrint krijgt een doorsnede van 

19,6 meter. Binnen de cirkel komt een pad van 333 meter 
lang met borders van vaste, bloeiende planten. Aan de 
rand zijn ze 60 centimeter hoog, naar het midden aflo-
pend naar 5 centimeter. De borders worden 30 centimeter 
breed, het pad – van houtsnippers - 45 centimeter. We 
kiezen voor planten die weinig onderhoud vergen en rede-
lijk bestand zijn tegen droogte. Dan hoef je ze ‘s zomers 
niet dagelijks te begieten. Er zitten ook planten tussen die 
je kunt gebruiken als kruid (lavendel, tijm) of kunt eten 
(kogeldistel, akelei, hemelsleutel). De planten passen in 
een kleurenschema.”

Recht tegenover de ingang komt een achtergrond van 
ligusterhagen en (botanische) rozen. De rozen verwij-
zen naar de vroegere rozenkwekerij op de plek van het 
Arnhems Labyrint en natuurlijk ook naar de nabijgelegen 
zorgvilla Rosorum. Ook komen er bessenstruiken die 
geplukt kunnen worden (rode bes, kruisbes, blauwe bes) 
en een ‘vogelbosje’ van struiken die er nu al staan (hulst, 
lijsterbes, kardinaalsmuts). De vruchten trekken vogels 
aan. In totaal komen er 47 soorten planten en 14 soorten 
struiken.

Door en voor wijkbewoners 
De projectgroep van Wil, Antoinette en Hans heeft 
een gedetailleerd projectplan met begroting uitgewerkt. 
Dat is ingediend bij gemeente en het wijkplatform van 
Heijenoord-Lombok. Het project is begroot op bijna 
15.000 euro. Daarvan is de helft bestemd voor de aanleg. 
De rest is voor onderhoud en sociale activiteiten, want 

het labyrint moet de sociale cohe-
sie bevorderen doordat wijkbewoners 
samen aanleg en onderhoud voor hun 
rekening nemen. Er is 2.500 euro gere-
serveerd om de plek in zijn oorspronkelij-
ke staat terug te brengen als dat niet lukt. De 
tuin wordt grotendeels betaald uit het wijkbudget 
van Heijenoord-Lombok.
Er hebben zich inmiddels enkele tientallen 
mensen gemeld die mee willen denken of 
mee willen werken. De meesten komen 
uit Heijenoord-Lombok, maar ook 
enkelen uit de Burgemeesterswijk. 
“Iedereen die mee wil doen is wel-
kom,” benadrukken Antoinette en 
Wil. “Ook als je geen ‘groene vin-
gers’ hebt. Op ‘werkdagen’ kan ook 
geholpen worden met koffie, thee en 
broodjes. Dat er nu vooral mensen 
uit Heijenoord-Lombok bij zitten komt 
doordat het initiatief hier ontwikkeld is 
in overleg met de wijk, maar het Arnhems 
Labyrint moet een openbare tuin voor heel 
Arnhem-West worden. In Arnhem-Oost zijn al een heleboel 
openbare tuinen, maar in Arnhem-West is dit pas de tweede, 
na de Steile Tuin in Sonsbeek.” 

Henk Donkers

Meer informatie: 
Facebook: Labyrint Arnhem
Wilt u meedoen met het Arnhems Labyrint, dan kunt u zich 
aanmelden bij: arnhemslabyrint@gmail.com

OPEN TUINEN DAG
2015 OP 21 JUNI

Ieder jaar organiseert de vereniging 
Groei en Bloei een open tuinen dag, 
waarbij tuineigenaren hun tuin open-
stellen voor iedereen die ook van tui-
nieren houdt. Dit jaar vindt deze dag 
op 21 juni plaats.

Dit jaar willen we u de gelegenheid 
geven een kijkje te nemen in tuinen 
van de Arnhemse wijken Hoogkamp, 
Gulden Bodem, Sterrenberg en 
Burgemeesterskwartier.

Hoewel we al een aantal enthousiaste 
tuineigenaren bereid hebben gevon-
den hun tuin open te stellen, zijn we 
op zoek naar meer tuinen. Bent u 
trots op uw tuin en vindt u het leuk 
uw passie te delen met anderen door 
uw tuin open te stellen, neem dan 
contact op met Els de Weijer (06-
24548551) van de Commissie Open 
Tuinen.

Wilt u op zondag 21 juni tussen 11.00 
en 17.00 uur een tuin bezoeken? 
De adressen van alle tuinen kunt u 
begin juni op de website van Groei 
en Bloei vinden (www.arnhem.groei.
nl) en zijn op 21 juni ook verkrijgbaar 
bij de tuin op de Bakenbergseweg 20.

Labyrint kathedraal Chartres 

Labyrint 

Doolhof 

Tuinontwerp

Antoinette Kuhlmann 

Wil Groen

Blauwe zeedistel

Egelantier
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WIJKGENOOT ALBERT VAN DER WEIDEN 

ExPOSEERT IN HUISARTSENPRAKTIJK DE 

BLAUWE JACHTHOORN

In de wachtkamers en de gangen van huisartsenpraktijk De Blauwe 
Jachthoorn (Jachthoornlaan 1a) is van maart tot september 2015 een 
expositie van tekeningen en foto’ van Albert Van Der Weide te zien. 

Albert Van Der Weide woont en werkt vanuit Arnhem-Noord. Het Kröller-Müller 
Museum in Otterlo heeft van hem een beeld in brons en graniet dat sinds 1997 
opgesteld staat in de beeldentuin. Zijn ‘live’ getekende decor voor het ballet 
LINES van Introdans hebben honderden mensen gezien tijdens het kerstgala 
van 2013. Voor de tentoonstelling 70 jaar Market Garden maakte hij in 2014 
een grote fotocollage voor de vitrines van kenniscentrum Rozet in Arnhem. 

Over de tentoonstelling in de Posthoorn zegt hij:
“ Ik heb in mijn collectie tekenen en foto’s gezocht naar onderwerpen die we 
allemaal dagelijks meemaken. Waardoor we leven en niet zonder kunnen en 
we als vanzelfsprekend ervaren. Waar we mee naar bed gaan en opstaan zal 
ik maar zeggen. Gewoon en zeer uitzonderlijk. Ik koos voor grote tekeningen 
van de zon, de maan, en bliksem. De tekeningen maakte ik in Arnhem en in 
Xiamen China waar ik in 2010 een aantal maanden woonde en werkte. Zo een-
voudig mogelijk getekend waardoor je het in een oogopslag kunt herkennen. 
Ze zijn te zien in de wachtkamers. 
In de gangen dezelfde tekeningen maar dan gefotografeerd in de tuin van 
Kunstheim Griene Dyk in Offingafier in Friesland. Het licht schijnt vanachter 
door de tekeningen en mengt zicht met de lijnen in de tekeningen en vormt 
een nieuwe afbeelding. Ik noem dit verschijnsel ‘photoshop in het echte leven’ 
en verwijst naar de digitale techniek die we kennen van onze computer.
Ook in de gang vier foto’s met de titel STARS India. Ik werkte in 2014 in 
Jalandhar Punjab India en fotografeerde vrouwen en mannen die een door mij 
getekende ster voor het boven lichaam hielden. ‘Ieder mens is STER in het 
eigen universum’ is de achterliggende gedachte. De vier foto’s op groot for-
maat tonen het onderwerp en ook de uiteenlopende kleding van de vrouwen 
die karakteristiek is voor de samenleving’. 
Verder zijn er nog twee collages te zien. In het gebouw van de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam, waar ik vele jaren werkte, maakte ik de foto’s met de 
titel PUNT. Voor de kunstroute Open Stal in Oldeberkoop Friesland maakte ik 
de tentoonstelling van mijn tekeningen met de titel ‘Schoonheid uit het hoofd’ 
over de zon, maan, bliksem en de sterren in eenzame landschappen waarvan 
twee foto’s te zien zijn.
Tot slot: Tekeningen van de zon en de maan tussen de rozen in de zomer en 
de winter. Dezelfde plaats maar totaal verschillende foto’s. Gewoon en zeer 
uitzonderlijk tegelijk”. 

Meer informatie: www.albertvanderweide.eu 

Dubbelexpositie 

GUBBELS & SIEGERS 

Brasserie Zypendaal

Brasserie Zypendaal organiseert 
kleine exposities van kunstenaars 
uit de Burgemeesterswijk. 
Na een tentoonstelling van pen-
tekeningen van Dick Caderius van 
Veen – bekend van zijn tekenin-
gen in Wijkcontact en Arnhemse 
kranten – is er nu een tentoon-
stelling met werk van onze wijk-
genoot Klaas Gubbels (80) en 
zijn Arnhemse leermeester Fred 
Siegers (1902-1999). De tentoon-
stelling duurt tot 28 juni. Er han-
gen vijf doeken van Siegers en 
negen werken van Gubbels, die 
tussen 1952 en 1958 les kreeg 
van Siegers. 
De exposities in Brasserie 
Zypendaal worden georganiseerd 
door kunstliefhebber en –verza-
melaar Ben Bloemendaal, de vader 
van uitbater Bart Bloemendaal.

KUNSTENAAR 

AD GERRITSEN (75) 

OVERLEDEN

Op 2 april is de in onze wijk woon-
achtige kunstenaar Ad Gerritsen 
overleden. Hij is 75 jaar oud 
geworden. Gerritsen was een 
autodidact en wordt gerekend tot 
de groten van de hedendaag-
se Nederlandse kunst. Museum 
Arnhem organiseert van 23 mei 
t/m 30 augustus een soloten-
toonstelling van zijn werk onder 
de titel ‘Berichten van een spot-
vogel’. Drie thema’s staan daar-
in centraal: vrouwen, jeugd(ige 
onschuld) en delinquenten. In zijn 
40-jarige loopbaan produceerde 
Gerritsen een omvangrijk oeuvre 
dat zijn weg vond naar talrijke 
musea, overheden, bedrijven en 
particulieren. Museum Arnhem 
heeft 110 werden van hem in 
bezit (schilderijen, zeefdrukken, 
grafiek en linosnedes).

Ad Gerritsen was ook een betrok-
ken wijkgenoot. Zo sponsorde 
samen met zijn vriend Klaas 
Gubbels, die een paar deuren 
verderop woont, activiteiten van 
de kunst- en cultuurcommissie. 
Daarvoor maakten ze kunstwer-
ken. Met de verkoop daarvan wer-
den activiteiten betaald zoals het 
Kwartier van de Burgemeester. 

IIn het volgende nummer zullen 
we uitgebreid stilstaan bij de kun-
stenaar en zijn werk.

“Je moet er zijn op het 

moment dat het nodig is”
Sinds dit jaar hebben alle Arnhemse wijken een opbouwwerker. Voor 
onze wijk is Rob van Klingen aangesteld om de relatie tussen wijkbe-
woners en de gemeente zo goed mogelijk te stroomlijnen. Behalve voor 
onze wijk werkt hij ook voor andere wijken. Zijn uitvalsbasis is het mul-
tifunctionele centrum in aan het Kazerneplein in Klarendal.

Rob van Klingen begon in 1980 als opbouwwerker in de Arnhemse wijk 
Malburgen. In 1998 verkaste hij naar Klarendal. Sinds dit jaar bestaat 
zijn werkgebied uit de Burgemeesterswijk, Schaarsbergen, Heijenoord/
Lombok, Klingelbeek, St. Marten/Sonsbeek en Klarendal. 
Van Klingen is bezig zich te oriënteren op onze wijk en heeft al ken-
nisgemaakt met het bestuur van de wijkvereniging en met een deel van 
de Commissie leefomgeving. Hij ziet zichzelf als een schakel tussen de 
bewoners en de gemeente. 

“Jullie wijk is natuurlijk niet te vergelijken met een wijk als Klarendal. 
Er wonen over het algemeen hoog opgeleide mensen en de wijk is goed 
georganiseerd. Hoe ik mijn rol in ga vullen, ga ik de komende tijd bekij-
ken. Ik vind het in ieder geval belangrijk om fysiek aanwezig te zijn en 
de  mensen te kennen. Ik zal bijvoorbeeld bij de jaarvergaderingen van 
de wijkvereniging aanwezig zijn.”

Over het algemeen heeft onze wijk goede contacten met de gemeente. 
Wat kan een opbouwwerker dan nog toevoegen?

“Aan dingen die goed lopen, ga ik natuurlijk niets veranderen. Prima 
als bewoners zelf contact met de gemeente hebben. Maar als er dingen 
spaak lopen of als mensen dingen niet begrijpen, dan kan ik daar wel 
een rol in spelen.” 

De gemeenten hebben dit jaar de zorgtaken van het rijk overgenomen. 
Elke wijk heeft daarom een eigen zorgteam. Die zorgteams hebben een 
eigen verantwoordelijkheid. “Ik speel geen rol in de zorgteams, maar 
houdt wel een vinger aan pols. Mochten er dingen niet goed lopen – wat 
ik niet verwacht – dan fungeer ik als roeptoeter. Je moet er zijn op het 
moment dat het nodig is!”

Hanneke Nagel

Rob van Klingen is te bereiken via 
r.klingen@rijnstad.nl of telefonisch 06-55321664

OPBOUWWERKER 

ROB VAN KLINGEN



16 17

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.

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: 

Wat kunnen we doen om ouderen in de wijk in beweging 
te krijgen? Die vraag was het uitgangspunt voor een bij-
zonder initiatief in de wijk. Gangmakers van het initiatief 
zijn Marga Kruese van Zorgvilla Zypendaal, 
Jeroen Voskuilen van Bezoekerscentrum 
Sonsbeek en Jeannette Scholtens 
van Sportbedrijf Arnhem.
Marga Kruese werkt bij 
Zorgvilla Zypendaal en 
kent als geen ander het 
belang van bewegen 
voor oudere men-
sen. “Ik speelde 
al langer met het 
idee van een 
beweegtuin voor 
onze bewoners. 
Omdat er bij 
de villa geen 
plaats is voor 
zo’n tuin, ben ik 
op Jeroen afge-
stapt om te kij-
ken of er in park 
Sonsbeek mis-
schien mogelijkhe-
den waren”. 

Jeroen: “Het park is een 
hele speciale plek en daar 
kun je zomaar geen beweeg-
tuin gaan maken. Je bent aan 
allerlei regels gebonden omdat het een 
monument is. Maar toen ik er langer over 
nadacht realiseerde ik me dat het hele park eigenlijk een 
grote beweegtuin is. We zijn er verder over door gaan 
praten en hebben Jeanette Scholtens van het Sportbedrijf 
erbij betrokken.”

Jeanette: “Het Sportbedrijf is al langer bezig om 50-plus-
sers in beweging te krijgen. We organiseren bijvoorbeeld 
wandel- en fietstochten in het project Doorlopen(d) Fit. 
Aan een plan om mensen aan het bewegen te krijgen 
werken wij graag mee.”

Al snel bedachten de drie dat wat voor de bewoners van 
de zorgvilla geldt, ook op andere wijkbewoners van toe-
passing is. In de participatiemaatschappij, waarin ouderen 
steeds langer zelfstandig blijven wonen, zal er meer aan-
dacht voor deze mensen moeten zijn. De zorg is over het 

OUDEREN IN BEWEGING, INITIATIEF VOOR EN DOOR WIJKBEWONERS

“Ook tuinieren of 
even een boodschap 
doen is bewegen.”

algemeen wel geregeld, maar ook het welzijn van ouderen 
is belangrijk. En daar draagt beweging zeker aan bij. 
“Onder beweging verstaan wij trouwens niet alleen wan-

delen en fietsen”, stelt Jeanette. “Ook tuinieren of 
even naar de winkel voor een boodschap is 

bewegen.” 

Het initiatief moet de komende 
maanden vastere vorm gaan 

krijgen. “We willen dat het 
een initiatief voor en door 

wijkbewoners wordt”, 
zegt Jeroen. “Je zou 
je bijvoorbeeld kun-
nen voorstellen dat 
iemand die elke dag 
zijn hond uitlaat 
in Sonsbeek langs 
Villa Zypendaal 
loopt en een van 
de bewoners mee-
neemt voor een 

wandeling”, vult 
Marga aan. 

“Maar ook een auto-
ritje naar de Posbank 

past in het plan”, stelt 
Jeanette. “Want vergis 

je niet, er zijn mensen die 
amper nog buiten komen en 

voor hen is het al heel wat als ze 
hun huis uitkomen en bij iemand in de 

auto stappen.”

Het drietal organiseert na de zomer een bijeenkomst waar 
wijkbewoners en andere belangstellenden voor uitgeno-
digd worden. Maar mochten er nu al mensen zijn met 
ideeën, dan horen de drie dat graag via het mailadres van 
Jeanette: Jeanette.Scholtens@arnhem.nl

En natuurlijk houden we u via Wijkcontact op de hoogte 
van verdere ontwikkelingen.

Hanneke Nagel

Meer informatie over Doorlopen(d) Fit vindt u op de site 
van Sportbedrijf Arnhem http://www.sportinarnhem.nl/
Speciaal_voor/50_plussers/Doorlopen_d_Fit

De drie initiatiefnemers (v.l.n.r.): 
Jeroen Voskuilen, Marga Kruese en 
Jeanette Scholtens
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Lopend door Sonsbeek vraag ik me af of de koudere 
winter van 2015 zijn weerslag heeft op de planten-
groei ten opzichte van die van het vorige jaar.

2014 was een warm jaar, zelfs de warmste aller tijden 
naar ik meen. Overdag hebben we in dat jaar geen vorst 
gehad. Zelfs de nachten bedekten de ruiten van auto’s 
zelden met een laagje ijs. Nu, in 2015, is het kouder. 
Al wekenlang zijn de nachten koud en overdag wil het 
ook nog maar niet lukken. Ondertussen is het 19 maart, 
de zon schijnt dagelijks, maar het is slechts 10 graden. 
Gisteren had het weer een driftbui en sloeg op hol, bijna 
in het rood. Ook de natuur kan zich weleens vergissen. 
Ik trek er op uit naar park Sonsbeek om te zien of 
de natuur even ver is als vorig jaar. Ik loop vanaf het 
Artilleriepark langs de Izaak Evertzlaan naar beneden. 
Onderaan, op de hoek met hoek de Cordeslaan straalt een 
hazelaar me tegemoet met zijn gele bloempjes die met 
elkaar bolletjes vormen. Hij is een durfal, die niet bang is 
voor een beetje kou. Wordt het dan toch nog onverwacht 
koud dan heeft hij wel enkele overlevingstactieken in huis. 
Hier en daar, in de berm, ontmoet ik enkele verdwaalde 
krokussen. Die laten zich in groten getale zien op het 
Willemsplein. Zij verfraaien met hun paarse kleur de per-
ken rond de platanen. Zij zijn de voorbodes van de lente.
Ik sla linksaf de Zypendaalseweg in en ga na de ‘leeuw in 
het hek’ rechtsaf het park in om een rondje tegen de klok 
in om de grote vijver te lopen. Talloze vogels maken een 

Dolen door 
PARK SONSBEEK

kabaal van jewelste. Het lijkt wel op een symfonieorkest 
wier strijkers hun viool of cello nog moeten stemmen. Er 
is duidelijk wat aan de hand. Een gans jaagt een soort-
genoot achterna op leven en dood. Ik vermoed dat hij de 
lente in zijn kop heeft. Ik neem aan dat de achterste het 
mannetje is. Tja mannetjes! Beiden landen tegelijkertijd. 
Prachtig, een perfecte landing. Het kan niet anders dan 
dat piloten deze kunst van de ganzen hebben afgekeken.

Over ganzen gesproken, er zijn veel soorten: Grauwe 
gans, “Witte gans”, Rotgans, Nijlgans enz. Onlangs las ik 
in de Gelderlander dat een Witte Gans ook wel Soepgans 
genoemd wordt. Je zal maar zo heten. Dan weet je met-
een waarvoor je geboren bent. Als ik een groep witte 
ganzen samen zie zwemmen, doet me dat aan een vloot 
denken. Een soort Armada. Die beesten zijn behoorlijk 
vrijpostig. Als je brood bij je hebt om ze te voeren dan 
omringen ze je en laten een heftig geblaas horen. Ze ver-
plichten je om het zakje met brood tevoorschijn te halen. 
Ze herkennen je trouwens ook.

DE WITTE GANS WORDT OOK WEL 

SOEPGANS GENOEMD. DAN WEET 

JE WAARVOOR JE GEBOREN BENT
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Ooit kwam de oude heer Van Steijn dagelijks met zijn hond de eendjes en 
ganzen voeren. Hij werd op grote afstand al gesignaleerd en binnen enkele tel-
len hadden alle vogels in de vijver zich verzameld om in gevecht te gaan voor 
wat stukjes brood. Ze wisten ook precies hoe laat meneer Van Steijn kwam. 
Voordat hij kwam was er al onrust in de vijver. Domme gans? Integendeel. Wij 
mensen moeten ons eens afvragen wie de slimste is: mensen die de hele dag 
op hun horloge kijken of ganzen die dat apparaat absoluut niet nodig hebben. 
In principe is het horloge een grote terrorist, al beseffen we dat meestal niet. 
Een gans vliegt zonder kaartkennis of “Tom Tom” duizenden kilometers en 
komt op de goede plek aan. Doe het hem maar na! Van alle ganzen, die dicht-
bij durven komen, was er één die uit mijn hand durfde te eten. Waarschijnlijk 
was die nog niet op de hoogte van zijn eindbestemming.
Ik kijk naar het eiland met de dode witte takken. Waar het anders al een druk-
te van belang is van nestelende reigers, zie ik nog geen enkele beweging van 
dien aard. Vreemd. Misschien heeft de koude ze een beetje in de war gemaakt. 
De witte beschilderingen die ze neerlaten op de takken zijn dodelijke projectie-
len. Reigers zijn viseters. Een vis wordt met een aan natuurkundig grenzende 
berekening van de breking van het water, met een venijnige dolkstoot gevan-
gen. Ontsnappen is nagenoeg onmogelijk. Wij zouden buikpijn krijgen als we 
een hele rauwe vis zouden verorberen, maar een reiger heeft meer zoutzuur 
in zijn maag om het beest te verteren. Sommige honden zijn dol op de geur 
van reigerpoep en draaien zich er in om. Die moeten dus eerst in bad voor zij 
zich weer gezelligheidsdier mogen noemen.
De aalscholver is ook een bekende persoonlijkheid op het eiland. Meestal zit hij 
op een wat lager hangende tak om een vis te verschalken. In de grote vijver 
moet het ondertussen toch wel erg leeg worden lijkt me met zoveel predators 
erboven.

In de bocht voor de boerderij siepelen (zypelen) allerlei stroompjes over en 
onder de weg door. Het water komt uit de bekende bronnetjes, die we overal 
aantreffen in onze buurt. Oliemorsende auto’s zorgen er voor dat het water 
een kleurtje krijgt. Vlak voor de boerderij tref ik een groep gele narcissen 
aan. Ze vrolijken de natuur wat op, want het is overal nog akelig kaal. Waar 
wij hopen dat het lente is en ons steken in kleding die daarbij past, weten de 
meeste planten wel beter en denken: ik houd mijn kop nog even in de knop, 
want over enkele uren vriest het weer. De natuur is zo verraderlijk als de 
nacht. De plant heeft echter winterjassen in veel soorten en is de mens op 
het gebied van intuïtie ver de baas. Hij hoeft er ook niet voor naar de stad, 
voor een jas.

HANDIG ZO’N BOOM DIE MANNELIJK éN 

VROUWELIJK IS. DAN HEB JE GEEN DATINGSITE 

NODIG OM JE UIT JE EENZAAMHEID TE BEVRIJDEN.

Bij de boerderij is men bezig een nieuw bouwwerk neer te zetten. De stalen 
balken geven al vorm aan dat wat het worden zal. Ik vervolg mijn route naar 
“De Witte Villa.” Het is nog erg kaal overal. Bij het hek tegenover de Lazy King 
staan enkele plantjes speenkruid. Vorig jaar trof ik er nog troepen bosane-
monen aan, maar helaas, die kou. Ik daal de heuvel af naar het bolle brug-
getje en zie daar enkele elzen staan met hun weelderige trossen katjes. Ze 
staan gereed om ons na enkele zonnestralen een heerlijke allergische niesbui 
te bezorgen. Ik laat me slechts ‘overwelmen’ door hun alles overstijgende 
schoonheid. De katjes, de bloemen van de els. De boom heeft alles in huis: 
mannetjes en vrouwtjes, zelfs nog oude vrouwtjes, die ooit bevrucht werden 
door hun eigen mannetjes, maar meestal door vreemde mannetjes. Ook gij 
Brutus!!!
De boom is tweeslachtig, maar éénhuizig. Dat wil zeggen dat hij mannelijk en 
vrouwelijk is en alles in eigen huis heeft. Handig zo’n boom, die geen dating-
site hoeft te raadplegen om zich uit zijn eenzaamheid te bevrijden.

Jaap van den Berg

Speenkruid
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Deze maand is het 70 jaar geleden dat onze wijk door Engelsen en 
Canadezen bevrijd werd van de Duitse bezetting. Op donderdag 12 
april 1945 begon de tweede slag om Arnhem; op zondag 15 april 
was Arnhem tot aan de Schelmseweg gezuiverd van Duitsers. 

Voor de bevrijders was het een vreemde gewaarwording. Waar ze elders 
onthaald werden door juichende menigten, reden ze in het geval van 
Arnhem een lege, verlaten, verwoeste en geplunderde stad binnen. De 
96.000 inwoners waren na de eerste Slag om Arnhem in september 1944 
geëvacueerd. Naast een klein aantal clandestien achtergebleven inwoners, 
‘woonden’ er in de stad alleen Duitse soldaten, hun Nederlandse hand-
langers en Nederlandse jongemannen die door de Duitsers tewerkgesteld 
werden om verdedigingswerken aan te leggen. Zo werden alle straten in 
onze wijk gebarricadeerd om de verwachte aanval van geallieerden vanuit 
de Betuwe te kunnen pareren. Arnhem werd echter bevrijd via dezelfde 
route als de Duitsers bij hun verovering van Arnhem in mei 1940: vanuit 
Westervoort.

In dit nummer een beeldverslag van de evacuatie, plundering, bevrij-
ding en herbevolking van onze wijk. De foto’s zijn afkomstig uit ‘Door de 
lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1945’ van P.R.A. van 
Iddekinge (Uitgeverij Matrijs 1999) en ‘Arnhem voorjaar 1945. Wandelen 
door een verlaten stad’, deel 1 en 2 (1985 en 1989) van Wim Verhoeff 
en Paul Vroemen met foto’s van Nico Kramer. Wie er meer over wil lezen, 
leze ‘Arnhem 44/45. Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, 
terugkeer’, het standaardwerk uit 1981 van P.R.A. van Iddekinge. Over 
de bevrijding zelf heeft Alexander McKee geschreven in zijn boek ‘De race 
naar de Rijnbruggen. De strijd om Arnhem en Nijmegen 1940/1944/1945’ 
(Hollandia pockets 1972). 

Evacuatie, 
plundering, 
terugkeer en 
herbevolking 

Zeventig jaar bevrijding

Evacuatie
Na de verloren eerste Slag om Arnhem van septem-
ber 1944 werd de bevolking op bevel van de Duitsers 
geëvacueerd. Zo’n 96.000 mensen moesten een veilig 
heenkomen zoeken. Ze konden niet meer meenemen 
dan wat ze op een fiets of (hand)kar konden meenemen. 
Sommigen vonden een onderkomen dichtbij, bijvoorbeeld 
in het Openluchtmuseum of op de Veluwe, anderen ver 
weg, tot in Groningen en Friesland toe. Iedereen, zowel 
de geëvacueerden als de gemeenten en gezinnen waar 
ze opgevangen werden, verwachtte dat de evacuatie van 
korte duur zou zijn, maar dat viel zwaar tegen. De eersten 
konden pas na zeven maanden terugkeren, de laatsten 
moesten daar meer dan een jaar op wachten.

Plundering en verwoesting
De verlaten huizen werden een doelwit van plunderaars, 
zowel Nederlandse als Duitse. Veel huizen zijn georga-
niseerd leeggehaald door Duitse Bergungskommandos. 
De buit werd verzameld in Beutesammelstelles, waarvan 
er in onze wijk eentje was aan het Burgemeestersplein. 
Daarna werd de buit per auto of trein naar Duitsland ver-
voerd. Officieel om Duitse gezinnen die door geallieerde 
bombardementen getroffen waren van nieuwe huisraad 
te voorzien. Ook na de bevrijding is er nog geplunderd 
door (clandestien) teruggekeerde Nederlanders en door 
geallieerde soldaten die “tijdens hun lange veldtocht door 
Europa het besef van mijn en dijn waren kwijtgeraakt”. 
Langs de weg stonden daarom borden met de tekst “This 
is Holland. Remember! the Dutch are our allies”. 

Terugkeer en herbevolking
Na de bevrijding van Arnhem (15 april) en de rest van 
Nederland (5 mei) konden geëvacueerden niet meteen 
allemaal tegelijk terugkeren want de stad was nagenoeg 
onbewoonbaar. 3.518 panden waren totaal verwoest, 978 
zwaar beschadigd, 21.492 licht beschadigd en slechts 
156 onbeschadigd. Er was gebrek aan alles, niets (water-
leiding, elektriciteits- en voedselvoorziening) werkte. 
Arnhem heette een ‘stad van bezitlozen’. Om massale en 
clandestiene terugkeer (en verdere plundering) te ver-
hinderen werd de stad door Cordon F afgesloten bij de 
invalswegen en werd er een plan opgesteld voor een 
gefaseerde herbevolking (officieel ‘her-evacuatie’). Op 
29 mei kregen geëvacueerden te horen dat ze alleen na 
een oproep konden terugkeren. Volgens de autoriteiten 
zouden er vóór de winter 46.000 mensen kunnen terugke-
ren. De stad zou van Oost naar West herbevolkt worden. 
De herbevolking verliep niet geheel volgens plan en veel 
vlotter dan gepland. In juni waren al 60.000 Arnhemmers 
teruggekeerd en in september al 90.000. Gelukkig bleven 
rampen als epidemieën en voedseltekorten uit. 
“De aanblik die het bevrijde Arnhem bood, was erger 
dan in de bangste dromen”, schrijft Van Iddekinge. Dat 
de stad in september 1944 veel schade had opgelo-
pen, vooral in het centrum, was bekend, maar ook de 
hevige beschietingen die aan de bevrijding vooraf waren 
gegaan, hadden tal van branden doen ontstaan en pan-
den verwoest, ook buiten het centrum. Het noordelijke 
deel van de Burgemeesterswijk behoorde tot de zwaarst 

Arnhemmers verlaten op bevel van de 
Duitsers de stad. Ze kunnen alleen meene-
men wat ze kunnen dragen of op fietsen, 
kinderwagens en karren kunnen meene-
men.

Een Duits Bergungskommando plundert een 
huis op de Hoogkamp. 

Verzamelplaats voor buitgemaakte huisraad 
(Beutesammelstelle) aan de Sweerts de Landasstraat

Geplunderde woning. Zo troffen veel Arnhemmers hun huis 
aan bij thuiskomst.

Een geroofde piano die niet meegenomen werd maar de 
hele winter buiten bleef staan langs de Van Heemstralaan.
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getroffen gebieden buiten het centrum (zie kaart). Veel 
Arnhemmers die terugkeerden, zakte de moed in de 
schoenen toen ze de ravage aanschouwden en hun huis 
terug zagen. 
Volgens schrijver Johan van der Wouden (die over de 
oorlog en vooral de evacuatie het indringende boekje 
‘Arnhem, betwiste stad’ (Veen Uitgevers 1945) schreef) 
is de stad ‘een vreemd, onmenselijk en nameloos leed’ 
aangedaan. Arnhem is ‘een versteende mummie’, stads-
wijken bieden een ‘volstrekt troosteloze aanblik’. ‘Hier zag 
ik de resten van een opzettelijke schennis en elk huis, 
iedere straat of steeg klaagde de nood van losbandigheid 
en verwildering. Een woestenij, moedwillig aangericht, 
een langdurig proces van langzame marteling, het leven 

Ex-gevangenen van 
het concentratiekamp 
Buchenwald bij de 
Zypsepoort. Op de 
achtergrond het 
bord ‘This is Holland. 
Remember! The Dutch 
are our allies’ om 
geallieerde soldaten 
erop te wijzen dat ze 
niet in Duitsland waren 
en te weerhouden van 
plundering.

23

ZO TROFFEN BEWONERS VAN DE 

BURGEMEESTERSWIJK HUN HUIZEN AAN TOEN 

ZE TERUGKEERDEN NA DE BEVRIJDING

Van Pallandtstraat 38-40

Amsterdamseweg (tussen Amsterdamsehoek en Brouwerijweg)

Hoek Burg. Weertsstraat en Amsterdamseweg

Gebarricadeerde Burg. Weertsstraat. 
Alle straten in de Burgemeesterwijk 
waren gebarricadeerd door Duitsers en 
Nederlandse tewerkgestelden om een 
geallieerde aanval vanuit de Betuwe te 
pareren

Terugkerende evacués bij de ingang van de Burgemeesterswijk.

aangedaan dat hier in duizenderlei vorm had gehuisd.’
Ook beschrijft hij hoe soldaten en anderen die tijdens de 
evacuatie in de stad huisden, hier hadden huisgehouden 
(een vreemde uitdrukking in dit verband): ‘Ze bevuilden 
nachtgoed en bedden, [...] verontreinigden het huis 
als redeloze beesten. Wijzerplaten van stoeltjesklokken 
dienden als schietschijf, antiek porselein werd in flinters 
gesmeten, […} en eieren tegen spiegels. In alle huizen 
waar nog drank werd aangetroffen eindigde de feestroes 
in grondige verwoesting van kussenkasten en klokken, 
porselein en gordijnen, schilderijen en spiegels, wastafels 
en ruiten. As en meel werden rondgestrooid, linnenkasten 
bevuild, lakens in flarden gescheurd […].’

Henk Donkers

>
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Lieneke Veldman-van der Wiel woonde als kind in de Van 
Heemstralaan 1, op de hoek van de Zijpendaalseweg. Van 
daaruit werd zij eind september 1944 als 13-jarige, met 
haar ouders en haar broer van 15 geëvacueerd. Eerst naar 
Velp, een paar weken later naar Aalten, waar ze bleven 
tot half juni 1945. 
Mevrouw Veldman heeft levendige herinneringen aan de 
oorlogstijd, wellicht doordat ze in die jaren een dagboek 
bijhield over haar dagelijks leven, waarin ogenschijnlijk 
alles vrij normaal zijn gang ging. Ze ging naar school (de 
meisjes-HBS aan de Apeldoornseweg) en naar de hand-
balclub, leerde zwemmen, vierde de zilveren bruiloft van 
haar ouders, en maakte uitstapjes. (Het dagboek is opge-
nomen in het Gelders Archief). 
Sinds de zomer van ‘44 correspondeerde Lieneke met een 
meisje uit Aalsmeer. Deze brieven zijn bewaard gebleven; 
ze geven een beeld van hoe zij als 13-14-jarige de periode 
van evacuatie en terugkeer beleefde.  

FRAGMENTEN UIT DE BRIEVEN

4 november 1944
Beste Marlene
‘Je hebt zeker wel gehoord dat heel Arnhem moest eva-
cueren hè? Nou, wij zitten in Aalten bij een meisje dat 
bij ons in huis was. Haar vader is dokter en haar moeder 
tandarts. Ik heb al een kies laten plomberen, (waar evacu-
eren al niet goed voor is). We hebben het hier reuze goed 
want meneer krijgt natuurlijk weleens wat als dokter. We 
zijn eerst toen we moesten evacueren in Velp geweest, 
maar daar moesten we al gauw weer weg. Toen we nog 
in Velp waren zijn vader en ik nog naar huis geweest. Het 
was daar een reuze bende. Er hadden Duitsers gewoond 
en die hadden alle laden en kasten uitgepakt en de inhoud 
over de grond gegooid.’  
Op 16 juni 1945 is de familie weer thuis op de Van 
Heemstralaan. Daar treffen ze een ravage aan, maar hun 
huis is redelijk ongeschonden, in tegenstelling tot dat van 
de buren op de hoek van de Zijpendaalseweg waar de hele 
voorgevel uit is. Wel blijkt het speelhuisje van Lieneke 
verdwenen, het hout is wellicht gebruikt voor de loopgraaf 
die ze in de achtertuin vinden. 

Op 24 juni schrijft Lieneke aan Marlene:
‘Alle textielgoed is weg, gordijnen, kleren, kleden, enz. 
Verder alle bedden, matrassen en klokken (…) Van een 
heleboel stoelen hebben ze de poten en leuningen afge-
slagen. Het was een rommel in huis, een vreselijke bende. 
Je kon in ’t hele huis geen stap zetten of je trapte ergens 

Terug na 
de evacuatie 

op. (Dit is niet overdreven). (…) We hadden 43 ruiten in 
het huis en er zijn er nog 3 heel. Niet veel hè?’ 
De eerste tijd na de evacuatie zijn levensmiddelen en 
huisraad nog schaars. Uit Amerika komen textielpakket-
ten (op de bon). Voor eten is het gezin Van der Wiel – net 
als alle buurtgenoten - aangewezen op de gaarkeuken in 
de Van Eckstraat. Dat eten werd vervolgens opgewarmd 
op een potkacheltje in de tuin. Bij de Teerplaats aan de 
Zijpendaalseweg is een verzamelpunt van geroofde spul-
len; daar kunnen ze wat ontbrekend serviesgoed uitzoe-
ken. Canadese soldaten komen nog een paar luie stoelen 
brengen. 

Lieneke schrijft op 28 juli:
‘We hebben het aldoor zo ontzettend druk gehad, dat ik 
aan schrijven helemaal niet toekwam. In de rij staan hier, 
in de rij staan daar, en dan nog iedere dag naar school. 
(…) ’t Is al haast net weer of we niet uit Arnhem weg 
geweest zijn. Overal langs de straten lagen bergen vuil, 
maar ze zijn ze gelukkig nu aan het weghalen. ’  
De stad mag dan in puin liggen, toch neemt het leven 
al snel weer zijn gewone loop. Lieneke gaat op dans-
les, en ze verheugt zich op de voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest. In een brief van 14 december vertelt ze 
Marlene enthousiast over de cadeautjes en surprises die 
ze met Sinterklaas heeft gekregen:
’s Middags kwam er een brief van John D. of we ’s avonds 
mee uit rijden gingen in zijn jeep, en toen kwam er ’s 
avonds een bouwplaat van een jeep met een Canadees 
erin. In een benzineblik, dat er ook in stond, zat een 
briefje dat we onder het schrijfbureau moesten zoeken. 
Daar vond ik dit postpapier (…) Ook heb ik nog een schou-
dertas gekregen, een zilveren hangertje dat een maple 
leaf voorstelt en nog veel meer.’ 
Tegen het eind van het jaar lijkt de nasleep van de eva-
cuatie zo goed als voorbij. Al werkt de maandenlange 
gedwongen onderbreking nog wel door in de school-
loopbaan van sommige leerlingen, vertelt Lieneke aan 
Marlene. ‘Ik zit in de derde klas, maar omdat we in de 
evacuatie haast niets geleerd hadden, wordt er nu met 
het Kerstrapport bepaald of we een klas teruggaan of 
in dezelfde klas blijven zitten. Dus dit jaar wil iedereen 
graag blijven zitten’. (Aan die laatste opmerking zouden 
we vandaag de dag waarschijnlijk een smiley hebben 
toegevoegd.) 

Loes Meeuwissen   

‘Ons huis was redelijk ongeschonden, maar bij 
de buren lag de hele voorgevel er uit.’

Claes van Deutekom en Frederike Büchner wonen in de 
wijk Lombok in een bovenhuis. Zij zoeken iets nieuws. 
Wat zal het worden: een huis op de Gulden Bodem (der-
tiger jaren), Burgemeesterskwartier (plus minus 1900) of 
precies op de grens van deze twee wijken aan de Izaak 
Evertslaan (1925, de zgn. roaring twenties van aanko-
mende crisis, charlton etc.)

Reden van verhuizing was dat ze te weinig bergruimte 
hadden en het hen ontbrak aan een tuin. De twee wijken 
waar ze uit wilden kiezen moesten aan de rand van park 
Sonsbeek liggen en voldoen aan de volgende criteria: 
winkels op loopafstand, station dichtbij, mooi wonen in 
een vrijstaand huis d.w.z. wonen op een plek waar ze zich 
prettig voelen. 

Claes en Frederike hadden zich goed ingelezen voor 
de keuze van hun huis en het plekje gevonden dat ze 
zochten. Het werd een huis aan de Izaak Evertslaan, 
die aanvankelijk Holleweg heette en waar hun huis als 
een van de eerste door de Enka gebouwd werd voor het 
personeel. Je vindt dit type huis op verschillende plek-
ken in Arnhem. Hun huis is vrijstaand, ligt tegenover 
de kerk, met tegenover hen een paadje naar de Albert 
Heijn. Aan de voorkant van de woning hebben ze uitzicht 
op het Burgemeesterskwartier en aan de achterzijde op 
de Gulden Bodem. Perfect, missie geslaagd. Aan één 
belangrijk criterium voldeed het echter niet: het was een 
opknappertje. Daar hadden ze weinig puf in. Maar vrij-
staande huizen zijn schaars. Het goede gevoel gaf hun de 
doorslag. Opknappen dus en grondig. Een verbouwing van 
maanden volgde. In oktober 2014 was de klus zo goed als 
geklaard en werd de oude hut een paleis.

Claes is advocaat en ondernemer. Hij werkt bij advoca-
tenkantoor ‘vangoud’ aan de Apeldoornseweg. Hij is als 
zelfstandige begonnen met twee bevriende ex-collega’s. 
Ze werken in een zgn. niche als advocaten op het gebied 

Nieuwe bewoners

Huis gevonden 
op de grens van 
Burgemeesterskwartier 
en Gulden Bodem

van vastgoed en overheid. Op mijn vraag wat het mooiste 
van zijn beroep is, antwoordt hij: ‘Het winnen van een 
zaak. De advocatuur is een veeleisend maar ook een heel 
mooi vak. Iedere dag zijn er weer nieuwe uitdagingen en 
als ik in de ochtend naar kantoor wandel weet ik absoluut 
niet hoe mijn werkdag er exact uit zal zien.’

Frederike Büchner is epidemiologe. Zij werkt als onder-
zoeker aan het Leids Universitair Medisch Centrum op de 
afdeling huisartsengeneeskunde. Zij ontvangt via huisart-
sen van talloze patiënten, geanonimiseerde gegevens die 
te maken hebben met kanker en zoekt verbanden in die 
gegevens om vervolgens huisartsen beter inzicht te geven 
in de zorg die zij aan hun patiënten moeten bieden. Het 
gaat dus niet om het individu maar om een grote groep 
patiënten met bepaalde klachten. Frederike: ‘Het is een 
droombaan.’

‘Is het niet vervelend zo ver van huis? Iedere dag met 
de trein?’ ‘Ik kan mijn werk ook wel eens thuis doen. 
Alternatieven voor Leiden zijn Nijmegen of Utrecht. Ik heb 
het erg naar mijn zin.’

‘Al ingeburgerd in de wijk?’ ‘We hebben er nog niet 
superveel tijd voor gehad, dus hebben we ons tot nu toe 
beperkt tot de meest directe buren. Het zijn leuke buren. 
Je hoeft ze niets te vragen en als het nodig is staan ze 
voor ons klaar. We hebben dit jaar zelfs voor het eerst 
met de buren Oud en Nieuw gevierd. Mooier kan het toch 
niet? Wij laten de hond van de familie Mantel weleens 
uit, leuk beest, maar de afstand mag niet te groot zijn 
voor het beest. Dat heeft hij niet zo graag. Als we in de 
voortuin werken, stoppen alle buren om ons van alles over 
het huis te vragen. Ze vinden dat het erg is opgeknapt. 
Veel enthousiaste mensen. We zoeken trouwens nog wel 
een foto van onze straat uit de tijd toen er nog maar twee 
huizen stonden.

Jaap van den Berg
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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.
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Dit huis op Amsterdamseweg 98 is de helft van een niet-symmetrisch majestu-
eus pand. Een tuin scheidt het van de Russisch Orthodoxe kerk op nummer 96, die 
absoluut niet oogt als een kerkgebouw. De bouw van de nummers 98 en 100 schat 
ik op eind 19e, begin 20ste eeuw.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Schakel	  H€LP	  in	  om	  uw	  administratie	  te	  ordenen!	  

	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.wijzijnhelp.nl	  
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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!

De wijkwebsite wordt door veel wijkbewoners 
bezocht voor het actuele wijknieuws. 
Wat was het nieuws de laatste maanden?

Cursussen
Er zijn veel actieve wijkgenoten die hun nieuwe cursussen 
aankondigden in allerlei verschijningsvormen. Van een 
cursus kanovaren tot een muziekworkshop van een dag; 
van beeldhouwen in gasbeton tot intuïtietraining.

Oproepen
• Het gemengde koor On Score zoekt zingende heren.
• Oral History Project landgoederen is op zoek naar uw 

persoonlijke verhaal.
• De organisatie van de kunstroute op 6 en 7 juni roept 

mensen die een helpende hand willen toesteken, zich 
bij hen te melden. Mail bestuur@penseelstreek.nl

Hulp
Zoekt u hulp? Iemand voor een klusje dat u zelf niet 
meer kan doen. Kijk dan op de website en klik op de 
button ‘WeHelpen in Arnhem’. Daar vindt u een aanbod 
aan mensen die het leuk vinden vrijwillig klusjes te doen. 
Van administratie tot boodschappen, van gezelschap tot 
computerhulp.

Misdaad
De Gelderlander publiceerde een kaartje van de opgerolde 
hennepkwekerijen in de laatste drie jaar, waaronder 5 
stuks in de Burgemeesterswijk.

Column 
In de column ‘Het mysterie van de maandagochtend 
vraagt Jan-Martin Berghuis zich af wat al die lege flessen 
bij de overvolle glasbak te zeggen hebben. Bloem wist het 
raadsel te onthullen.

Het Gulden Hart
Op de site een video waarin Eelco Schwirtz, de inspirator 
van het project, uitlegt wat de plannen met de Heilig Hart 
kerk zijn en wat de buurt de komende tijd kan verwach-
ten. Binnenkort begint de verbouw. Ik kan u verklappen 
dat de architect al geweldige projecten op zijn naam heeft 
staan. Dat belooft veel goeds.

Grappig
Op 1 april had u de mogelijkheid Pac-man te spelen in 
de straten van de Burgemeesterswijk. Virtueel weltever-
staan.

Facebook
Op de FBpagina Burgemeesterswijk Arnhem staan ook 
alle artikelen en kunt u natuurlijk ook reageren op artike-
len, net als op de website..

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

Uw webbeheerder Marijke Bruin

What’s up BWArnhem.nl?

OPA KEES
Het duurde even, maar na drie maanden 
klussen is het appartement waar eens mevrouw 
Van Silfhout tientallen jaren huisde, gereed 
voor bewoning. Een lustrum lang was het 
muisstil in de flat naast mij. Eerdere pogingen 
om het te verkopen of verhuren liepen op niets 
uit. Bijna vijf jaar na haar verscheiden hing er 
een bord TE HUUR aan de gevel. Dit precieze 
aantal jaren weet ik, omdat op de dag van haar 
overlijden nieuw leven werd geboren. Lola - 
dochter van Maaike, die weer de dochter is van 
mijn vriendin Mery - zag op 7 mei 2010 het 
levenslicht. In vijf jaar werd zij van afhankelijk 
baby’tje tot mondige kleuterpuber. Mevrouw 
Van Silfhout zou het ongetwijfeld “enig” hebben 
gevonden. 
Hoe zou het toch met mijn buuf zijn die mij zo 
vaak - en nu weer - inspireerde tot het schrijven 
van een column? Zij verraste mij vaak. Soms 
met vers gefrituurde kroketten en een koud 
biertje, dan weer met een lekker ijsje of fles 
droge sherry. Die mocht ik dan alleen met die 
feine Geliebte opdrinken. “Geef haar ook een 
drupje”, zo stond dan fijntjes in een begeleidend 
briefje, subtiel ondertekend met the old lady 
next door. Ik mis de telefoontjes waarin zij mij 
informeerde over de activiteiten van de af en 
aan vliegende vogels in de kale hazelaar vlak 
voor het raam. Met haar verrekijker hield zij de 
verrichtingen van het eksterpaar nauwlettend 
in het oog. Mijn buurdame maakte nare dingen 
mee. Zo beleefde zij de Tweede Wereldoorlog 
en bezetting en vertelde daarover. Voor haar 
was ik Mr. Bean en haar protector. 
Om te voorkomen dat dit al té larmoyant 
wordt, sta ik even stil bij wat er allemaal in 
mijn leven veranderde. Ik stopte met mijn 
schrijfonderneming en werd - naast Lola - nog 
twee keer grootvader. Oppas opa zijn van in 
totaal vier kleinkinderen, kleinzoon Mats was er 
al, is een heerlijke herkansing. En opa Kees is 
nooit te oud om nog te leren. Voorts gaan het 
schrijven van doorwrochte kopij en componeren 
van een stukje hier of daar, gewoon door. De 
AOW-status is zo helemaal niet vervelend. Die 
vrijheid aangevuld met zinvol vrijwilligerswerk 
is zelfs een verrijking. Als rolstoelbuschauffeur 
herken ik veel in wat ik ook bij mijn oude 
buurvrouw ervoer. Anderen helpen die jou de 
betrekkelijkheid van alles laten inzien. Wordt 
het toch nog sentimenteel. 

Kees Crone
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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

Weddingplanner ‘Het Bruidsmeisje’
Van psycholoog naar weddingplanner, zo maakte ik, 
Vivian ter Huurne, ruim 5 jaar geleden de switch 
naar een eigen bedrijf als 'het Bruidsmeisje'. Eerst 
werkend vanuit huis in het Spijkerkwartier, daarna 
een prachtig kantoor aan de Velperbuitensingel, 
waarna we in juli 2013 terechtkwamen aan de 
Sweerts de Landasstraat nummer 65 in een nog 
mooier kantoorpand. Een pand dat ook een bijzon-
dere switch had gemaakt, vroeger was het namelijk 
de gaybar Entre Nous. 

Als weddingplanner organiseren wij niet alleen 
bruiloften van A tot Z in binnen- en buiten-
land, maar ook de aankleding/styling 
van bruiloften, ceremoniemeesterschap 
of enkel trouwadvies (voor wie het wiel 
niet helemaal zelf uit wil vinden maar 
het wel superleuk vindt om zijn brui-
loft zelf te organiseren). 

De afgelopen jaren hebben we 82 huwe-
lijken mogen organiseren, ben ik verko-
zen tot 'Weddingplanner van het Jaar' tijdens 
de Dutch Wedding Awards, heb ik The Perfect 
Wedding Award en de ZIWA Award gewonnen en 
ben ik uitgeroepen tot jong ondernemend talent 
bij de Arnhemse Business club SJOA (Sociëteit 
Jong Ondernemend Arnhem). Geweldig dat ik dit 
allemaal al heb mogen meemaken! We blijven hard 
werken om zo nog meer gave huwelijken te mogen 
organiseren voor fantastisch leuke stellen.
Waar ik gek op ben, zijn bourgondische, onge-
dwongen, landelijke bruiloften met veel oog voor 
details. Lekker lang tafelen, buiten trouwen, een 
gaaf feestje … Persoonlijk, uniek en bijzonder! Als ik 
een mailtje krijg met deze elementen erin verwerkt, 
word ik enthousiast!

Hoofdaanspreekpunt ben ik, Vivian, maar daar-
naast werken nog meer geweldige freelance profes-
sionals voor Het Bruidsmeisje. Zo hebben wij altijd 
een back-up en kunnen we altijd klaarstaan voor de 
leukste stellen.
Neem vrijblijvend contact op als jullie denken dat 
Het Bruidsmeisje meer voor jullie zou kunnen 
betekenen. Kijk op www.hetBruidsmeisje.nl voor 
de mogelijkheden en raak geïnspireerd door de 
vele leuke blogs, maar ook ons portfolio. Hopelijk 
tot ziens aan de Sweerts de Landasstraat 65 te 
Arnhem!
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OPNIEUW EEN CIRCUSTHEATERSHOW

Nu in de ASM-haven

Vorig jaar organiseerden wijkgenote Géraldine Lodders en 
Gerda Kalsbeek met hun stichting Touchstones de succesvolle 
circustheatershow ‘Fashionata, Cirque de la Mode’. Die vond 
plaats in de Eusebiuskerk. Dit jaar komt daar een vervolg op, 
maar dan in de buitenlucht. De nieuwe locatie is de haven van 
de voormalige ASM-scheepswerf tegenover de Rijnkade. Die 
locatie ligt tussen de John Frostbrug en de Mandelabrug in. 
De naamgevers van beide bruggen streden voor de vrijheid. 

Het thema van de voorstelling sluit daar ook bij aan en is vrij-
heid. Dat past natuurlijk ook in het jaar waarin we vieren dat 
Arnhem/Nederland 70 jaar geleden bevrijd werd. De titel van 
de voorstelling is ‘STROOM, Cirque de la Liberté’.

Aan de voorstelling doen ook nu weer vijf artiesten mee 
uit de stal van het wereldberoemde Frans-Canadese Cirque 
du Soleil. De voorstelling is bedacht en wordt geregisseerd 
door twee van hen, Goos Meeuwsen en zijn partner Helena 
Bittencourt. Goos is de zoon van Géraldine en groeide op in 
onze wijk. Zij werken samen met vier professionele Arnhemse 
muzikanten: de zangeres Lavalu (Mariëlle Woltring) en het 
Mete Erker Trio (saxofoon, bas, drums).

Het podium van de circustheatershow ligt in het water van 
de haven; het publiek zit op de oever van de Rijn en ziet 
achter het podium de Rijn stromen met de binnenstad op de 
achtergrond. 

De circustheatervoorstelling wordt gespeeld van 
17 t/m 28 juni tijdens het Fashion Festival Arnhem.
Voor meer informatie en kaartverkoop: 
www.STROOM.cirquedelaliberte.nl of 
www.facebook.com/touchstonesarnhem

HET PALET: 

hoe staat het ermee?

In het vorige nummer van Wijkcontact 
(2015-1) beschreven wij welke plannen 
en ideeën er leven in de wijk ten aanzien 
van het voormalig schoolgebouw Het 
Palet in de Witsenstraat.

De eerste stappen naar de realisatie 
van die plannen zijn gezet. De werk-
groep Wijkbedrijf Het Palet heeft contact 
gelegd met de gemeente Arnhem en hen 
geïnformeerd over het voornemen het 
gebouw te willen huren. We bekijken of 
en hoe de gemeente hieraan mee wil 
werken. 

Op de eerste oproep voor eventuele 
huurders van een ruimte in de school, 
hebben zich heel wat enthousiaste 
bewoners gemeld. We kunnen conclu-
deren dat er aardig wat belangstelling 
is vanuit de buurten Penseelstreek en 
Burgemeesterswijk.

Een kleine bloemlezing: huiswerkbege-
leidingklas, cursussen, muzieklessen en 
werkgroepen. Er is een plan voor een 
kleinschalig lunchcafé en/of een thee-
huis in combinatie met mensen met 
een beperking. Darnaast zijn er plan-
nen voor sociale activiteiten zoals een 
ontmoetingsruimte voor de buurt, kof-
fiedrinken voor ouderen, een repaircafé 
etc. Veel ZZP-ers uit de buurt zouden 
een werkruimte willen huren, permanent 
of tijdelijk. 

Ook is er belangstelling voor de seni-
orenwoningen, koop of huur, die op 
langere termijn zouden kunnen worden 
gerealiseerd. 

Zodra de afdeling onderwijs - waar het 
gebouw nu is ondergebracht - heeft 
besloten wat zij gaan doen met het 
gebouw, hopen wij te spreken met wet-
houder Elfrink. 

Wij houden u op de hoogte,

Paul Breuning
Marijke Bruin

Heeft u ook belangstelling om een ruimte 
te huren? Mail dan naar: Wijkpalet@
gmail.com

NIEUWE MOBIELE KOFFIEBAR IN 

DE BURGEMEESTERSWIJK

Sinds begin april staat Michal van Hal uit Huissen met zijn 
in het oog springende mobiele koffiebar naast de wifituin 
tegenover de achteruitgang van het station. Ik heb er 
een werkelijk voortreffelijke latte macchiato gedronken. 
Michaël runt deze koffiebar (plus nog een andere) samen 
met zijn compagnon Robert Ekas. Hun bedrijfje heet 
Ekafé.
De koffiebar – die overigens ook allerlei theeën schenkt 
– is gebouwd op een omgebouwde Eend (2CV) die op 
lpg rijdt. Ook de koffiemachine (voor de kenners: een 
Francino 2) werkt op lpg. Op alle plekken zonder elektri-
citeit – tot in de verste uithoeken - kan Ekafé dus vers 
gezette koffie leveren. In de auto zit een tank met 60 
liter onthaard en gefilterd water. De koffie is van de beste 
Arabica-kwaliteit en komt van een op 1.800 meter hoogte 
gelegen plantage in Tanzania (Oost-Afrika) die aan de 
rand van de Ngorongoro-krater ligt in Serengeti National 
Park.
Voorlopig staat Michaël hier elke dinsdag met zijn kof-
fiebar. Hij staat er al vroeg voor mensen die met een 
lekkere kop koffie de trein in willen. Als zijn koffietent 
goed gaat lopen, wil hij vaker gaan staan op deze ‘tij-
delijke standplaats voor ambulante handel’. Als er met 
mooi weer veel mensen in de wifituin zitten, hebben 
ze verse koffie bij de hand. Michaël en zijn compagnon 
Robert staan ook op andere plaatsen en laten zich ook 
inhuren voor bedrijfsfeesten en (muziek)evenementen.

Henk Donkers
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