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Jos Pauw, dichter



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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Ineke Hendriks van Sjiek en Sjiek en haar vriendin 
Lorraine Gerards hebben een droom, ze willen zelf 
een jurk ontwerpen en deze op de markt brengen. 
Ze hopen dat hun ontwerp tot een groot succes zal 
leiden. Zal deze roze wolk veranderen in één grote 
bundel zonnestralen? 

Ineke en Lorraine kunnen elkaars gedachten zowat lezen, 
ze praten als het ware uit één mond. Wie wat gezegd 
heeft, doet er niet toe en is achteraf ook niet terug te 
halen.
“Ik kwam weleens langs bij Ineke”, begint Lorraine, “we 
praatten wat, merkten dat we verschillend waren, maar 
dat er een geweldige klik tussen ons was. Die groeide 
meer en meer, totdat we samen de behoefte kregen om 
een droom te verwezenlijken in de vorm van een eigen 
kledingontwerp, een jurk. Dikwijls ben ik aanwezig in 
Sjiek en Sjiek. Ik fungeer als stijlcoach. Af en toe houden 
we avonden waarop vrouwen ons bezoeken om de col-
lectie te bekijken.”

Inspiratie
Wij zijn geïnspireerd door Coco Chanel. Het ontwerp is 
heel vrouwelijk, draagbaar voor vrouwen die er de hele 
dag verzorgd en goed willen uitzien. Het ontwerp is een-
voudig, ‘less is more’ zullen we maar zeggen, goed voor 
een avondje uit, maar je kunt hem heel goed aantrekken 
als je naar je werk gaat. Hij is niet ‘overdone’.”

Samenwerken
“Wij zijn een perfecte combina-
tie, onze kwaliteiten vullen elkaar 
prima aan. Dat was al snel dui-
delijk. Er is veel voorwerk nodig. We willen echt een 
Arnhems product maken. Wij zijn beiden Arnhemse 
meisjes en willen perse een product maken dat helemaal 
uit Arnhem komt. Dat wil zeggen dat zowel het ontwerp, 
als het patroon, het in elkaar zetten en alles wat daarbij 
komt, uit Arnhemse handen komt. Het wordt een exclusief 
product dat in eerste instantie alleen hier te koop is.”

Historie en toekomst
“We zijn een hele kleine zaak, met een gevarieerd aan-
bod van producten. We verkopen kleding voor vrouwen, 
maar ook kleine spulletjes, portemonneetjes, tasjes, heel 
bijzondere kaarsen, kettingen, noem maar op. Het jaar 
dat we achter ons laten is een voorbereiding geweest op 
dat wat komen gaat: hard werken in 2015 om succesvol 
te zijn in 2016 met een spetterend nieuw product. Nú 
dromen van iets wat we na de jaarwisseling willen gaan 
waarmaken.” 

“Dat zal jullie vast gaan lukken, uit Arnhem komen 
immers modedesigners die ondertussen wereldfaam heb-
ben!” Met veel vertrouwen kijken de vrouwen elkaar (en 
mij) aan. Dat ze geloven in hun product stralen ze aan 
alle kanten uit. Twee zielen, één gedachte.

Onderscheiding
“Er zijn al zoveel kleine zaakjes geweest in deze buurt. 
Waarmee willen jullie je onderscheiden?” “Met laagdrem-
peligheid. Je kunt hier makkelijk binnenlopen zonder dat 

we je het gevoel geven dat je iets 
moet kopen. Je kunt zelfs zes of 
zeven keer binnenlopen zonder 
iets mee te nemen. Dat moet 
kunnen. Op die manier hebben we 

al een behoorlijk klantenbestand opgebouwd.”
Ik verlaat de zaak die gedreven wordt door twee uiterst 
vriendelijke vrouwen die werken aan een droom. Ze twij-
felen er niet aan dat ze die droom gaan verwezenlijken 
in 2016.

Jaap van den Berg 

Twee Arnhemse meisjes 
met een droom

TWEE ZIELEN, 

ÉÉN GEDACHTE

Sjiek en Sjiek
www.sjiekensjiek.nl
Van Eckstraat 68, 6814HZ Arnhem
026-3514293
admin@sjiekkadowinkel.nl
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

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

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

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

Het was u misschien ook opgevallen, de lokale kranten stonden er vol 
van: Arnhem  heeft er een hypermoderne bioscoop bij. Het nieuwe Pathé 
theater ging op 20 oktober open voor publiek.

Ik mocht twee weken voor deze datum door het in aanbouw zijnde bioscoopcom-
plex lopen. Door het zand ploegend, door de zijdeur en tussen bouwsteigers door 
betreed ik het gebouw. Binnen was het een komen en gaan van leveranciers, er 
werd hard gewerkt door tientallen mensen. Op het eerste gezicht leek het gebouw 
nog lang niet af. Het verse beton rook je nog. 
Volgens Joost Grootings, de manager van Pathé Arnhem, die me rondleidde die 
dag, kwam het helemaal goed: ‘Wat we zien zijn de laatste loodjes, de echt 
belangrijke zaken zijn klaar, zoals het afstellen van de dolbysystemen. Daar zijn 
vorige week al professionals vanuit de V.S. voor ingevlogen. De IMax zaal met het 
gebogen scherm, de grootste van Nederland, wordt op dit moment ingeregeld.’

Hoe gaat het met de bioscoopmarkt? Is het bouwen van een grote bioscoop geen 
risico? ‘Het gaat goed. Deze bioscoop is trouwens maar 500 plaatsen groter dan 
het Rembrandt theater.  We denken dat het de komende jaren steeds beter zal 
gaan met het bezoekersaantal.  We doen er veel aan ‘de belevenis’ voor de bezoe-
ker beter te maken. We hebben goede stoelen met veel beenruimte, de stoelen 
staan zo dat je het hoofd van je voorganger niet ziet, er zijn love-seats. Zelfs aan 
bekerhouders en tafeltjes is gedacht.’

Zelf vind ik het gekraak van chips/popcorn zakken irritant tijdens een film, 
Kunnen jullie daar niet iets aan doen? ‘Als mensen een zak chips kopen, doen we 
de chips voor ze in een grote beker. Dat doen we ook met ander snacks in kra-
kende zakken. Dat moet de overlast verminderen.’

De roltrappen en de lift deden het nog niet, dus we moesten met de benenwagen 
naar de bovenste verdieping. Wat een geweldig uitzicht! Een eyeopener. Opeens 
doorzag ik hoe het winkel- en stationsgebied verbonden gaan worden met de 
stad, heel bijzonder.

Wat feitjes: 
• De gevel is ontworpen door Powerhouse Company. En ja, hij doet denken aan 

de architectuur van de twee torens en de rest van het stationsgebied. Er is 
een gebiedsarchitect die het aanzien van het gebied bewaakt, de architectuur 
van alle gebouwen is op elkaar afgestemd.

• Zes verdiepingen zijn toegankelijk voor bezoekers met op de bovenste 
verdieping een prachtig uitzicht over de stad, te bereiken met 12 roltrappen 
en een lift.

• Het complex heeft 9 zalen met in totaal 1.683 stoelen, alle zalen zijn voor 3 D 
geschikt, waaronder de grote IMax-zaal.

• Bij de bouw is expliciet rekening gehouden met gezinnen en kinderen. Zo zijn 
in de bioscoop verlaagde kindertoiletten en wasbakken aangebracht en komt 
er een speelhoek.

• De bioscoop is volledige toegankelijk voor minder validen. Uitgangspunt is dat 
een minder valide volledig zelfstandig, zonder hulp van een medewerker, een 
film kan bekijken. De kassameubels hebben een verlaagde afrekenplaats waar 
een minder valide zijn rolstoel onder kan rijden. Tevens zijn in alle zalen twee 
rolstoelplaatsen voorzien op een plaats achterin de zaal met een goed zicht op 
het bioscoopscherm. 

• Pathé Arnhem gaat een breed programma aan films vertonen. Daarnaast 
organiseert de bioscoop evenementen zoals Ladies Night, Pathé Kleuterbios en 
50Plus Bios en zijn er (live) registraties te zien van concerten, theater, opera’s 
en dansvoorstellingen.

Marijke Bruin

Vrijkaartjes Pathé-
bioscoop voor de mooiste 
Nieuwjaarswensen
We mogen 5 x 2 vrijkaar-
ten voor Pathé Arnhem weg-
geven aan bewoners van de 
Burgemeesterswijk!

Hoe kan je de 
kaartjes winnen? 
Like de Facebookpagina van de 
Burgemeesterswijk en laat op onze 
tijdlijn je mooiste Nieuwjaarswens 
achter. Voor jezelf of voor iemand 
anders. Laat je wens vergezeld 
gaan door een mooie foto of ver-
siering. 
De redactie van de Facebookpagina 
kiest de vijf mooiste wensen uit 
en zij winnen de vrijkaartjes. 
Doe je best, maak er iets moois 
van, jong en oud uit de wijk kun-
nen meedoen!

Marijke Bruin

Pathé Arnhem heel hartelijk 
bedankt voor de vrijkaarten.fo
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uit over onze wijk



98

Bert Koene kijkt in de toekomst (3) 
Vorig jaar publiceerde onze wijkgenoot Bert Koene het boek ‘De wereld van onze kleinkinderen’ 
(Uitgeverij Aspekt, voor 18,90 verkrijgbaar bij Primera). Dit jaar verschijnen ook Engelse en Duitse 
edities. In zijn onderzoek  verkent hij belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
in de komende honderd jaar. Iedere wijkbewoner krijgt daarmee te maken. Wijkcontact vroeg Koene 
in een serie korte artikelen die ontwikkelingen onder de loep te nemen.
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Mijn eerste columns over de komende honderd jaar gin-
gen over de groei van de wereldbevolking – die vrijwel 
zeker met een sisser afloopt – en de opwarming van de 
aarde, die door het uitblijven van rigoureuze maatregelen 
wél tot een catastrofe aan het uitgroeien is. Ontkenners 
van de opwarmingsproblematiek beweren graag dat er 
nog wel een hightech oplossing te vinden zal zijn als het 
echt tot een crisis komt, maar dat is onzin. De atmosfeer 
van de aarde is zo’n groot en complex systeem dat een 
grondige verstoring ervan op geen enkele manier binnen 
een paar eeuwen ongedaan kan worden gemaakt. 

In andere opzichten zal technologische vooruitgang 
echter wel degelijk het gezicht van de 21ste eeuw 
bepalen. Wetenschappelijke en technische research ver-
sterken elkaar: één vondst aan de ene kant kan tien 
vondsten aan de andere kant 
mogelijk maken, enzovoort. 
Uitvindingen met grote gevol-
gen zijn in de komende decen-
nia vooral te verwachten in de 
nanotechnologie, in de exploi-
tatie van kwantumeffecten, 
in de bouw van intelligente 
machines en in genetische 
technologie. 

Nanotechnologie
Knutselen met materie op 
de schaal van moleculen en 
atomen is het onderwerp 
van de nanotechnologie. 
Macromoleculen kunnen zich onder de juiste omstan-
digheden spontaan in specifieke ruimtelijke structuren 
arrangeren. Op zulke moleculaire zelfassemblage is de 
opbouw van levende cellen gebaseerd. Hetzelfde prin-
cipe kan gebruikt worden om zeer kleine apparaten te 
fabriceren. Ik noem het voorbeeld van nanorobots voor 
medische toepassingen, dat wil zeggen machientjes die in 
de bloedbaan patrouilleren en daar herstel- en reinigings-
werkzaamheden verrichten, tumoren identificeren en 
aanvallen, ziekteverwekkers onschadelijk maken of medi-
cijnen deponeren op specifieke plekken van het lichaam. 
Naar schatting van experts zullen nanorobots over 20 à 
30 jaar algemeen in de medische praktijk worden ingezet.
  
Kwantumeffecten
In de wereld van atomaire deeltjes heerst kwantumon-
zekerheid: een deeltje is nooit precies op één plaats en 
kan verschillende eigenschappen tegelijk hebben (‘zowel 
wit als zwart, zowel 0 als 1’). Vreemder nog: zulke deel-

tjes kunnen elkaar soms beïnvloeden zonder fysieke 
wisselwerking. We staan op de drempel van technische 
toepassingen van zulk wonderlijk gedrag, om te beginnen 
in de ICT. Het is namelijk wiskundig bewezen dat kwantu-
meffecten ongelofelijk krachtige supercomputers mogelijk 
maken. Onder andere aan de TU Delft wordt nu een weg 
naar realisatie gezocht. 

Voorspellingen dat superintelligente computers binnen 
afzienbare tijd de heerschappij over de aarde van de 
mens gaan overnemen, zijn ongeloofwaardig, want het 
is nog volkomen duister hoe men een computer zou kun-
nen ontwerpen die begrijpt wat hij doet en die zelfstandig 
plannen uitbroedt. Maar de komst van intelligente machi-
nes brengt op afzienbare termijn wel een ander groot 
gevaar. Wanneer men over zeg twintig jaar van elk rij-

dend, vliegend of varend voor-
werp een autonome robot kan 
maken, wordt het mogelijk 
oorlog te voeren zonder dat 
de aanvaller eigen mensen-
levens riskeert. Afschrikking 
met de dreiging van massieve 
vergelding wordt dan de enige 
effectieve verdediging, net 
zoals vroeger in de tijd van de 
Koude Oorlog. 

Synthetische biologie 
Gericht ingrijpen in het gene-
tisch materiaal van planten 
en dieren  zal de samenleving 

in de komende eeuwen waarschijnlijk minstens zo sterk 
beïnvloeden als alle technologieën op het gebied van dode 
materie bij elkaar. We kennen al veel toepassingen, zoals 
gewassen die resistent zijn gemaakt tegen insectenvraat 
en virusziekten, of bacteriën die giftig afval verwerken, 
maar dat is nog niets vergeleken bij wat komen gaat. De 
genetisch gemodificeerde producten die we tot dusverre 
kennen, zijn strikt genomen niet onnatuurlijk. Er wordt 
uitsluitend gemanipuleerd met natuurlijke genen: bepaal-
de genen uitschakelen, slapende genen juist aanzetten of 
uit een ander organisme implanteren. Dat wordt anders in 
de synthetische biologie. Daar gaat het om het inbrengen 
van kunstmatig samengestelde genen in het erfelijk mate-
riaal van een organisme om het iets te laten doen wat 
buiten het natuurlijke repertoire ligt. Dat is voor nuttige 
toepassing gedacht (het is op deze manier bijvoorbeeld al 
gelukt om gistcellen dieselolie te laten produceren), maar 
kan in handen van een kwaadaardig regime een verwoes-
tend wapen worden. 

Beloftes en gevaren van nieuwe uitvindingen
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maandagmorgen aan de lawick

de straat is nat en glad

als druppels aan het regenraam

schuiven fietsers flitsend

naar benee

naar bank en school

naar boek buro 

de winkels zetten hun borden weer buiten 

door twee dunne draden getemd 

schuift ook het grote blauwe monster 

mee naar beneden

hoe goed de dag 

hoe goed geluk

jos pauw

OPMAAT VOOR 

DE NIEUWE WIJKACTIEPLANNEN

De wijkverenigingen van de Transvaalbuurt, de Hoogkamp 
en het Burgemeesterskwartier hebben zich op 21 oktober 
gebogen over de nieuwe wijkactieplannen. Welke zaken 
moeten volgens hen door de gemeente in deze wijken 
worden aangepakt? We pikken er de zaken uit die voor 
het Burgemeesterskwartier van belang zijn.

Sociale veiligheid
Gulden Bodem en Sterrenberg hebben een systeem van 
buurtpreventie ontwikkeld. Dit zou geleidelijk naar de 
andere buurten uitgebreid kunnen worden.

Verkeersveiligheid
Met de afdeling Verkeer en Veiligheid van de gemeente 
willen we een schouw uitvoeren naar  onderstaande aan-
dachtspunten en op basis daarvan een actieplan opstellen 
met een tijdpad:
• Aanbrengen van ‘haaientanden’ op de zijwegen die 

uitkomen op de Amsterdamseweg.
• Actieve handhaving van de 30-km zone voor auto’s en 

bussen.
• Actieve handhaving ‘foutparkeerders’ op stoepen en bij 

op- en afritten van stoepen.
• Parkeerbeleid vergunninghoudersparkeren 

aanpassen van 23.00 naar 21.00 uur in de   van de 
Burgemeesterswijk waar geen betaald parkeren geldt.  

• Aanleggen zebrapad bij oversteek Albert Heijn.
• Creëren van voor voetgangers logische en op elkaar 

aansluitende op- en afritten van stoepen.

Wonen voor ouderen
• Leegstaande kantoren en scholen zouden geschikt 

gemaakt kunnen worden voor ouderenhuisvesting, 
waarbij ook zorgvuldig gekeken moet worden naar 
parkeerfaciliteiten.

• Het creëren van een vast ontmoetingspunt in de 
wijk(en).

• Meer liftvoorzieningen. 
• Vervolg geven aan het ouderenproject in de 

Burgemeesterswijk en mogelijk uitbreiden naar andere 
buurten.

Inrichting openbare ruimte
Met de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente willen 
we een schouw uitvoeren naar  onderstaande aandachts-
punten en op basis daarvan een actieplan opstellen met 
een tijdpad:
• Aanpak bestrating Jollesstraat.
• Betere inpassing openbare gemeentelijke containers.
• Herplaatsing bladkorven in de herfst.
• Bomen aanplanten in Cordesstraat.
• Speelvoetbalplek in de wijk (kooiconstructie)

Sociaal-culturele activiteiten
Er is behoefte aan een eigen wijkcentrum voor sociaal-
culturele activiteiten voor de Penseelstreek. Mogelijk kan 
dit in Het Pallet.

Barend Freriks, 

SOPHIE ZOEKT 
VRIENDEN IN 
DE BUURT
Laat me voorstellen, dit is 
Sophie de Lassacquere, 14 
jaar, ze woont net een jaar-

tje in onze wijk. Ze zit in de 
tweede van het Groenhorst in 

Velp, drie kwartier fietsen vanuit 
haar huis. Ze vindt het er geweldig 

leuk, werken met planten en dieren vindt ze fijn en 
voor de school zit ze in de leerlingenraad. Een bezige 
bij dus.
Omdat het een regionale school is en er veel kinderen 
van ver op school zitten, wonen er geen leerlingen in 
Sophie’s buurt en dat vindt ze jammer.
Ze zou graag even bij een vriendin in de buurt willen 
langsgaan, samen nieuwe recepten uitproberen, want 
Sophie kookt heel graag. Of lekker shoppen in de stad.
Van films houdt ze ook en samen een filmpje pakken in 
de nieuwe bios Pathé staat hoog op haar verlanglijst.
Bovendien is ze gek op dieren. Ze heeft twee lieve 
hondjes, Anna en Belle, vijf kippen en konijn Bobby. 
Ze rijdt paard, zit op scouting en tekent graag. 
Zou jij het leuk vinden om gezellige dingen te doen 
met een vriendinnetje in de buurt, stuur haar dan een 
mailtje. rdelassacquere1966@gmail.com

Marijke Bruin
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Izaak Evertslaan 3
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Berijk interieur en advies 
Ester Lipsch

v. Lawick v. Pabststraat 91
6814 HC Arnhem

openingstijden 
do vrij za 11 - 17 uur

of op afspraak
 

06 14 288 498
info@berijk.nl
www.berijk.nl

Nieuws uit het bestuur
Het is zo weer Kerst! Dan loopt het jaar alweer op zijn 
einde en dat is een mooi moment om terug te kijken 
op het afgelopen jaar én goede voornemens te maken 
voor 2016.

Voor onze wijkvereniging was het jaar 2015 een jaar 
van gewoon doorgaan. Wat goed is blijft goed en onze 
vereniging blijft financieel gezond en het aantal activi-
teiten blijft constant op een hoog niveau.
De ledengroei over 2015 was prima mede dankt zij een 
gerichte huis aan huis ledenwervingsactie. In 2016 zul-
len wij deze actie herhalen. Hoe meer betalende leden 
hoe sterker wij als wijk/vereniging staan.

De door de commissie Kunst en Cultuur georganiseerde 
‘Kunst en Atelierroute’ op 6 en 7 juni, samen georgani-
seerd met de Penseelstreek, was een groot succes. De 
plaatsing van het kunstwerk van Klaas Gubbels in onze 
wijk heeft verder vorm gekregen; naar verwachting zal 
het kunstwerk in de eerste helft van 2016 geplaatst 
worden.

Op 21 oktober hebben bewoners van onze wijk, samen 
met de Penseelstreek en Transvaalwijk,  meegepraat in 
het Bezoekerscentrum over de wijkactieplannen 2015 
– 2017.
Er zijn veel zaken naar voren gebracht en deze zullen 
begin december naar de gemeente Arnhem gestuurd 
worden. De wijkactieplannen zijn op de website gezet 
en staan in dit blad.

In de maand november zijn in een buitengewone alge-
mene ledenvergadering de nieuwe statuten en huishou-
delijk reglement aangenomen. 

Op donderdag 5 november is de eerste ’Sonsbeek 
wijksociëteit’ voor onze wijk van start gegaan. Doel is: 
ontmoeting, gezellig samen zijn en verbinding tussen 
de bewoners van onze wijk. Iedere eerste donderdag 
van de maand wordt deze sociëteit georganiseerd in 
samenwerking met de Molenplaats Sonsbeek (voorheen 
Bezoekerscentrum).

Op 17 november was weer de jaarlijkse vrijwilligers-
avond in Brasserie Zypendaal. Ruim 30 vrijwilligers 
werden door het bestuur bedankt voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. De vereniging kan nu eenmaal niet 
bestaan zonder vrijwilligers en wij als bestuur zijn blij 
dat er zo veel vrijwilligers actief zijn in de diverse com-
missies. 

Ik wens u allen fijne kersdagen, een goede en veilige 
jaarwisseling en veel gezondheid in 2016 toe!

Dinsdag 12 januari 2016 is van 17.00 
uur tot 20.00 uur weer de traditio-
nele Nieuwjaarsborrel voor wijkbe-
woners in Brasserie Zypendaal. Ik 
hoop velen van u daar te mogen 
ontmoeten,

Barend Freriks, 
voorzitter
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De brom visueel gemaakt door Jan Mourik

De Brom vervolgd
Sinds mijn oproep in Wijkcontact nummer 4, waarin ik 
vroeg of er mensen in de wijk last hadden van een con-
stante brom, is er veel gebeurd.
Elf buurtbewoners hebben zich gemeld met de mede-
deling dat zij last van de laag frequente brom hebben. 
Velen waren blij dat dit onderwerp aan de orde kwam, 
ze hadden er veel last van.

Er waren mensen die ’s nachts naar buiten waren 
gelopen en bij de putten luisterden, waar 

dat irritante geluid toch vandaan kwam. 
Mensen doorzochten vaak hun hele huis 
op zoek naar de brom. Maar vonden 
hem niet.
Om zeker te weten dat we het over het-
zelfde geluid hadden, zijn we een keer 
kort  bij elkaar gekomen. Jan Mourik 

heeft het geluid opgenomen en er een  
plaatje van gemaakt (zie foto). Ik heb een 

kaartje gemaakt van alle adressen waar de 
brom te horen is (zie kaart) en een vragenlijst voor de 

bromhoorders samengesteld en verspreid.

Conclusies op basis van de ingevulde vragenformulieren 
zijn:  
• Het geluid is een constante stroom, zoals de 

elektriciteit van een koelkast, een puls en monotone 
brom.

• Hoorbaar, overal in huis, bij sommigen zelfs in de 
tuin.

• Hard hoorbaar als de grond nat is.
• Stoort iedereen bij het in slaap vallen.
• Is ’s nachts heel hard hoorbaar.
• Richting van het geluid is moeilijk te duiden, al is er 

een voorkeur voor het noorden.
• Sommigen hebben al jaren last.
• Zowel mannen als vrouwen hebben er last van.
• Het geluid beperkt zich niet tot onze buurt.
Het opsporen van de bron van een laag frequent geluid 
is niet makkelijk. In 20 % van de gevallen lukt dat, in 
de andere gevallen blijft de bron onvindbaar. 
Ik heb een vraag neergelegd bij de gemeente Arnhem 
en zij hebben mij in contact gebracht met iemand van 
de Provincie die gespecialiseerd is op het gebied van 
laag frequent geluid. 
Zo komen we steeds een stap verder. Detectivewerk dus.

Misschien zijn er nog meer mensen die deze brom 
horen? Ook mensen buiten onze wijk zijn welkom! 
Meld het dan alsnog door een mailtje te sturen aan 
BWArnhem@gmail.com.

Marijke Bruin
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Onze wijk op oude kaarten7

Het station 

Arnhem Centraal
Op 19 november opende na 19 jaar bouwen staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Infrastructuur & Milieu het nieuwe station Arnhem 
Centraal. Dit station is al het vierde sinds het eerste in 1845 werd 
geopend. 

De meeste bewoners van onze wijk vinden het fijn dat het station zo dichtbij 
ligt. Naast de nabijheid van Park Sonsbeek en de binnenstad maakt de lig-
ging van het station onze wijk zo gewild. Als  de Arnhemse bestuurders het 
destijds voor het zeggen gehad hadden, had het station nu echter onder aan 
de Rijn gelegen.  

Rhijnspoorweg
In de jaren ’30 van de 19e eeuw werden in Nederland de eerste plannen 
ontwikkeld voor de aanleg van spoorwegen. In Engeland was de eerste lijn 
geopend in 1830, in België (toen een vooraanstaand industrieland) in 1835. 
Koopman-koning Willem 1 gaf in 1836 een concessie uit voor de aanleg van 
de lijn Amsterdam-Haarlem en in 1838 voor de lijn Amsterdam-Arnhem, de 
Rhijnspoorweg. Die laatste spoorlijn moest Amsterdam en zijn in het slop 
geraakte haven (op termijn) verbinden met Keulen (Duitsland, toen Pruisen). 
Rotterdam was ertegen omdat het een bevoordeling van Amsterdam zou zijn. 
Eerst zou deze spoorlijn vanaf Wageningen over de Rijndijk door de uiter-
waarden naar Arnhem lopen. Daar was de provincie echter tegen omdat het 
ten koste zou gaan van vruchtbare landbouwgronden in de uiterwaarden. De 
provincie wilde de spoorlijn over de Veluwe laten lopen, wat een impuls zou 
kunnen geven aan de ontginning van de woeste gronden aldaar. Ook koning 
Willem II die zijn afgetreden vader in 1840 opvolgde, was daar voor omdat de 
spoorlijn dan langs fort Buursteeg bij Veenendaal-De Klomp kon lopen.

Station aan de Rijn 
In  Arnhem wilde het gemeentebestuur dat het station, het toenmalige eind-
punt van de Rhijnspoorweg, tussen de stad en rivier zou komen liggen, vlakbij 
de toenmalige haven (op de plek van de ‘golven’ bij huidige Mandela-brug). 
Spoor- en watervervoer zouden zo mooi op elkaar aansluiten. Van daar uit zou 
de lijn later langs de Rijn door Het Broek doorgetrokken kunnen worden naar 
Westervoort en Keulen.

Tegen de zin van het gemeentebestuur koos men echter voor een locatie aan 
de rand van wat nu het Burgemeesterskwartier is. De gemeente was daarte-
gen vanwege het hoogteverschil van 14 tot 18 meter. Dat zou de  goederen-
uitwissseling tussen rivier en spoor, die per paard en wagen plaatsvond, te 
veel bemoeilijken. 

Sporen naar Arnhem Centraal.
Bij uitgeverij Matrijs is onder deze titel 
een zeer gedegen en  rijk geïllustreerd 
boek verschenen van Ton Burgers en Jan 
Vredenberg. Ook voor dit stukje was het 
een rijke bron van informatie. Warm aan-
bevolen voor iedereen die veel meer wil 
weten over de geschiedenis van Arnhem en 
het spoor. Het is voor 24,95 verkrijgbaar 
bij de Arnhemse boekhandels.  

Arnhem in 1840 met de twee opties voor de spoorlijn. Bij optie A loopt de spoorlijn 
tussen de binnenstad en de Rijn door Het Broek naar Duitsland. Het station zou bij 
de haven komen liggen. Bij optie B loopt de spoorlijn ten noorden van de stad. De 
gemeente wilde optie A, maar het rijk koos voor B.

Stationsomgeving in 1874. Op deze 
kaart het tweede station, ten zuiden 
van de spoorlijn. Rechts ervan het 
spoorwegemplacement, ten noor-
den ervan locomotiefloodsen. 
De Amsterdamseweg die vroeger 
rechtstreeks naar de haven liep is 
hier omgelegd. 
De Burgemeesterswijk moet nog ge-
bouwd worden. De Diaconessenbrug 
die Brugstraat en Bovenbrugstraat 
verbindt ligt er al wel. De brug heet-
te zo omdat het Diaconessenhuis 
toen aan de Bovenbrugstraat lag.

Stationsomgeving in 1910. 
Het tweede station staat er 
nog steeds. Het spoorweg-
emplacement heeft zich sterk 
in westelijke richting uitge-
breid. De bebouwing in de 
Burgemeesterswijk groeit.

A

B
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Hoogteverschillen
Voor het gekozen tracé moesten forse hoogteverschillen overbrugd worden 
waarvoor veel graafwerk nodig was. Toenmalige locomotieven konden slechts 
hoogteverschillen van enkele meters per kilometer overbruggen. Tussen Ede 
(+12,5 vlak voor Ede en +40 voorbij Ede), Wolfheze (+30), Oosterbeek 
(+60), Mariëndaal (+25), Lombok (+45) en het dal van de Sint-Jansbeek 
(+20) moest het tracé dus diep worden uitgegraven of flink opgehoogd. Bij 
elkaar is er zo’n twee miljoen kubieke grond verzet. Graafmachines waren er 
niet. Al het werk gebeurde met de schop. Duizenden arbeiders zijn er druk 
mee geweest. Als je in Oosterbeek tussen Schelmseweg en het station langs 
het spoorravijn fietst, besef je hoeveel werk dat geweest moet zijn. Voldoende 
vlak is de lijn overigens niet komen liggen. Tussen Arnhem en Oosterbeek 
was vroeger een extra locomotief nodig om het hoogteverschil van 8 meter te 
overbruggen. Hij duwde de trein naar Oosterbeek en reed daarna weer terug 
naar Arnhem.

Eerste station
Het eerste station lag tussen het huidige station en de Zijpsche Poort. Destijds 
was het agrarisch gebied; er werd o.a. tabak verbouwd. Voor de aanleg ervan 
moest een stuk van de helling van de huidige Burgemeesterswijk naar de 
Rijn worden afgegraven en een deel van het dal van de Jansbeek opgehoogd. 
Op het vlakke terrein werd het station aangelegd alsmede sporen waar trei-
nen opgesteld werden. Het nieuwe station (bouwkosten 56.400 gulden) was 
gebouwd in een classicistische stijl. Op de eerste verdieping was een restau-
rant met aan weerszijden terrassen die een fraai uitzicht boden op Sonsbeek, 
dat toen nog geen gemeentelijk park maar een particulier landgoed was. Op 
14 mei 1845 reed de eerste trein het station binnen. Koning Willem II zou bij 
de opening zijn, maar had keelpijn en liet verstek gaan. Zijn drie zonen, onder 
wie kroonprins Willem, gaven wel act de présence. Arnhem vierde de opening 
uitbundig. Er werd gevlagd, er was vuurwerk, voor de armen was er (sjiek) 
wittebrood en kaas, voor de welgestelden een soiréé met muziek en dans.

Vanaf mei 1845 reed er drie maal daags een trein op en neer naar Amsterdam. 
De reis duurde twee uur en drie kwartier. Als reiziger kon je kiezen uit drie 
klassen; in de derde klasse zat je in een open wagen.

Spoordam
Arnhem was met 17.000 inwoners destijds een te kleine stad voor de eind-
bestemming van een spoorlijn. De lijn moest doorgetrokken worden naar 
Keulen. Probleem was dat Nederland een spoorbreedte hanteerde van 1,945 

Opening 1e station Arnhem. Het station staat links; 
rechts Huize Mariënberg in het puntje van de huidige Burgemeesterswijk.

De trein uit Amsterdam op weg naar 
station Arnhem. De molen links is De 
Harmonie aan de rand van de latere 
Burgemeesterswijk.

Zicht op station Arnhem (op de achtergrond, 
rechts van het spoor). De verhoudingen tussen 
trein en station kloppen niet.
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Het tweede station in 1937. Het 
werd verwoest in de Tweede 
Wereldoorlog. Op de achtergrond 
de Burgemeesterswijk. De huizen 
links van de Amsterdamseweg zijn 
later afgebroken voor de aanleg 
van het vierde station (extra spoor, 
verlegging Amsterdamsseweg, kan-
toren).

meter (breedspoor) en Pruisen van 1,435 meter (normaalspoor). Een ander 
probleem was dat Pruisen/Keulen niet veel haast had omdat het sinds 1843 
al een spoorverbinding met Antwerpen had (via Luik). Toch werd in 1851 
besloten de Rhijnspoorweg door te trekken naar Keulen waarbij Nederland zou 
overschakelen op normaalspoor. 

In Arnhem was het tracé van de verlengde Rhijnspoorweg een probleem. 
Oorspronkelijk wilde de gemeente een tracé  ten zuiden van de stad via het 
Broek naar Westervoort, maar dat was afgewezen. Het werd een tracé ten 
noorden van de stad waarbij de spoorlijn op een drie kilometer lange dam 
zou komen liggen. Die stuitte wel op bezwaren. Als eerste van baron Van 
Heeckeren van Enghuizen, de eigenaar van landgoed Sonsbeek. Hij wilde niet 
dat zijn landgoed werd afgesneden van de stad zou. Als het aan hem lag, zou 
het hele spoor op een viaduct komen liggen. De gemeente sloot zich daarbij 
aan, ook omdat zij in de dam een beperking van de uitbreidingsmogelijkheden 
zag. Daarom pleitte de gemeente voor ‘welgevormde gemetselde boogen’. 
Minister Thorbecke wees de bezwaren af: te duur. Wel kwamen er in de dam 
vier grote doorgangen (poorten), waarvan de Zijpsche Poort de ruimste en 
mooiste werd. In 1856 werd de lijn Amsterdam-Keulen geopend en had 
Arnhem als eerste stad in Nederland uitstekende verbindingen met de grote 
steden in West-Nederland én het buitenland.

Tweede station
Spoorwegverbindingen met steden in het zuiden (Nijmegen) en noorden 
(Zutphen) lieten nog op zich wachten. Omdat de aanleg van spoorlijnen in 
Nederland stokte doordat de liberale regeringen dat  overlieten aan particulie-
ren, werd in 1860 besloten tot de aanleg van staatssporen waaronder de lijn 
Arnhem-Zutphen. Omdat de Rhijnspoorweg een particuliere lijn was,  zou er 
voor de nieuwe lijn een tweede station moeten komen, ergens in het huidige 
Spijkerkwartier. Thorbecke wist dit onzalige plan echter te voorkomen en sloot 
met de eigenaren van de Rhijnspoorweg een overeenkomst over het gemeen-
schappelijk gebruik van één, nieuw te bouwen station. Dat verrees naast het 
eerste en is in 1869 in gebruik genomen zonder enige festiviteiten. Toen in 
1879 de lijn naar Nijmegen geopend werd, werd het uitgebreid. De perrons 
in het nieuwe station waren overkapt. Zo werd Arnhem eind 19e eeuw een 
belangrijk knooppunt van spoorwegen.

Derde en vierde station
Het tweede station bleef staan tot in de Tweede Wereldoorlog toen het ver-
woest werd. Er kwam een geheel nieuw station voor in de plaats dat in 1954 
werd opgeleverd. Het was ontworpen door de huisarchitect van de NS in de 
voor de wederopbouw kenmerkende functionalistische stijl. Het stationsplein 
werd geheel opnieuw ingericht en – belangrijk voor onze wijk – het station 
kreeg een overdekte voetgangersbrug met een uitgang aan de achterzijde 
(Sonsbeekzijde). Deze kreeg een schattige, zeshoekige, koepelvormige 
entreehal met een op zes zuilen rustend dak. Veel wijkbewoners treurden  toen 
deze in 2010 het veld moest ruimen. Wie er nog van wil genieten, moet naar 
Park Presikhaaf, waar de entreehal na de sloop weer is opgebouwd.

In 1997 werd het Voorlopig masterplan Arnhem Centraal aangenomen waar-
van het nieuwe station slechts één van de onderdelen is. Iedereen heeft 
kunnen zien wat voor ingrijpende en ingewikkelde bouwoperatie het was, en 
wellicht betwijfeld of die ooit af zou komen. Negentien jaar later was het ein-
delijk zover.

Henk Donkers
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De nieuwe uitgang Sonsbeekzijde 
met  de op zuilen rustende koepel-
vormige entreehal (1954).

Het derde station 
(1954) en het nieuwe 
stationsplein in de 
jaren ’50. Het sta-
tion lag weggedrukt 
in een hoekje.



De Feestcommissie organiseert op zaterdag 30 januari 
a.s. opnieuw een buurtquiz.  De winnaar van de eerste 
en tweede editie van de Kwartierkwis, het straatteam 
van Sweerts de Landas (boven), zal de felbegeerde titel 
'Slimste straat van de Burgemeesterskwartier' opnieuw 
verdedigen. 

Welk straatteams dagen de winnaars uit?
De inschrijving voor de straatteams is inmiddels gestart 
op 28 november jl.  Er zijn nog een paar plaatsen vrij, 
dus schrijf je snel in op HYPERLINK "mailto:kwartierkwis@
gmail.com"kwartierkwis@gmail.com. 
Straatteams, bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6 
leden, kunnen zich als team (!) inschrijven. Inschrijving 
geschiedt op basis van binnenkomst en wordt bevestigd 
door de feestcommissie. De kosten van deelname bedra-

Derde editie Kwartierkwis: 
zaterdag 30 januari 2016 
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GEVRAAGD VRIJWILLIGERS 
VOOR ONZE WEBSITE
Onze goed bezochte buurtwebsite BWArnhem.nl bestaat alweer een hele 
tijd. Na 6,5 jaar houdt de huidige vrijwilliger, Marijke Bruin, ermee op. 
Daarom zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die dit werk 
van haar willen overnemen. Vorig jaar is een geheel nieuwe moderne site 
gebouwd in Word Press, geschikt voor mobiel, IPad en Desktop met geïn-
tegreerde sociale media.

Wat moet je in huis hebben? Je
• Kan omgaan met Wordpress en de achterkant van een site.
• Wilt foto’s maken en zo nu en dan een stukje schrijven.
• Kan persberichten redigeren.
• Bent een ‘razende reporter’.
• Vind het leuk om nieuwtjes te zoeken in de wijk.
• Weet waar en hoé je zaken kan vinden op internet over Word Press.
• Kan omgaan met Facebook en Twitter.
• Bent precies en streng als het moet.
• Bent bereid tot samenwerken met collega’s die de website beheren.
Ervoor terug krijg je:
• Vrijwilligerswerk dat je op elk zelfgekozen moment van de dag kan 

doen.
• Contact met buurtbewoners.
• Grote betrokkenheid bij de buurt.

Meld je aan! Het is leuk vrijwilligerswerk. En natuurlijk word je niet voor de 
leeuwen gegooid. De huidige webbeheerder helpt je op weg.

Reacties sturen naar onze secretaris, René Muller via email: rene.
ah.muller@gmail.com 
Voor eventuele verdere informatie kan je contact opnemen met Harriet 
Verbeek, bestuurslid, telefoon: 06 83236167
Reacties graag uiterlijk vóór 15 januari 2016.

Het bestuur

Fo
to

: 
Ju

no
 N

im
is

Het team Gouwe buren tijdens de laatste Kwartierkwis in juni.

gen 15 euro per team. We hebben plaats voor 10 straat-
teams en zoals jullie weten: vol = vol. 
Vragen? 
Mail ons op HYPERLINK "mailto:kwartierkwis@gmail.
com"kwartierkwis@gmail.com.

De Kwartierkwis bestaat uit 7 vragenronden van 7 vragen. 
De vragenronden worden voorbereid door enthousiaste 
buurtbewoners met een bijzondere passie of uitzonder-
lijke kennis over uiteenlopende onderwerpen al of niet 
gelieerd aan onze wijk of aan Arnhem. Voor de enige 
individuele ronde 'Petje op, petje af', vragen we de deel-
nemers een hoofddeksel mee te nemen.
Tot zaterdag 30 januari 2016 om 19.45 in La Cannette!

De Feestcommissie

BENT U RECENTELIJK U DE 

BURGEMEESTERSWIJK KOMEN WONEN?

Het bestuur van Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. wil 
graag in contact komen met bewoners die in de afgelopen maan-
den nieuw in de wijk zijn komen wonen.
In een kort gesprekje willen wij u graag iets over de Wijkvereniging 
vertellen, zoals “wie zijn wij” en “wat ondernemen wij in de wijk 
en voor de wijk”.  Daarbij overhandigen wij u enkele oudere 
edities van Wijkcontact en een klein welkomstgeschenkje. En 
uiteraard willen wij u ook graag inschrijven als lid/donateur van 
de Wijkvereniging.

Wij kijken uit naar uw reactie bij voorkeur per email: 
penningmeester.bkw@upcmail.nl
Alvast bedankt. 
Ben van Dijen, penningmeester

Beste buurtbewoners,
ik heb zeven jaar lang met veel 
plezier stukjes geschreven en foto’s 
gemaakt voor dit mooie Wijkcontact, 
maar ik ga nu iets anders doen. Tijd 
voor verandering.

Nieuw in Arnhem - verhuisd na 32 
jaar Amsterdam - kende ik hier nie-
mand. Door mijn redactiewerk heb 
ik ontzettend veel mensen in de 
Burgemeesterswijk en in Arnhem 
leren kennen en daarmee mijn doel 
bereikt: vrienden maken in een nieu-
we stad.

Met het werk voor de website 
BWArnhem.nl stop ik na december, ik 
heb dat  meer dan zes jaar met veel 
plezier gedaan. Maar het vele vrijwil-
ligerswerk verenigt zich niet meer 
met mijn vrije ondernemerschap in 
de kunsten. En omdat half werk 
leveren ‘niet mijn ding is’, om met 
Paulien Cornelisse te spreken, stop ik 
ook hiermee. 

Het was fijn samenwerken met de 
redactieleden van het Wijkcontact 
en ik zal ze dan ook missen. De 
website deed ik alleen, daar zal ik 
dus geen collega’s missen, maar het 
soms intensieve mailcontact met de 
wijkbewoners wel.

Gelukkig zijn er genoeg plekken waar 
ik iedereen, redactie en wijkbewoners 
nog vaak zal tegenkomen. Arnhem is 
een dorp.
Ik ga lekker schilderen in mijn ate-
lier in Oosterbeek en swingende 
salsa muziek maken in Amsterdam. 
Heerlijk!

Tot ziens
Marijke Bruin
www.marijkebruin.nl

Nieuw bestuurslid gezocht
In verband met het aftreden van bestuurslid 
Robert Derksen, die verhuist naar een andere 
wijk,  is er een vacature binnen het bestuur. In 
verband met een functiewisseling binnen het 
bestuur komt de functie van secretaris vrij. Het 
nieuwe bestuurslid zal de eerste tijd worden 
ingewerkt door de huidige secretaris,

Het is mogelijk  dat de taakverdeling binnen 
het bestuur in de loop van volgend  jaar wordt 
gewijzigd. Daarom kunnen ook kandidaten in 
interesse hebben in een andere bestuursfunctie 
zich melden. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met de voorzitter Barend Freriks, voor meer 
informatie. tel. 026-21553077 of 06-3793424, 
mail b.j.freriks@kpnplanet.nl 

Heeft u uw jaarbijdrage voor de 

wijkvereniging al overgemaakt?

In 2014 hebben enkele bestuursleden een intensieve ledenwerfactie onder-
nomen. Huis aan huis hebben zij de bewoners van de Burgemeesterswijk 
benaderd om lid/donateur van de Wijkvereniging te worden. Dit heeft 
geresulteerd in een toename van het aantal donateurs van ruim 200 en 
een toename van de totale jaarbijdrage van ruim € 3.000,=. Een geweldig 
resultaat.
MAAR nu, eind oktober 2015, moeten wij helaas constateren dat tot nu toe 
100 donateurs hun bijdrage voor 2015 nog niet hebben overgemaakt en 
dat de ontvangsten €  1.400,= lager zijn dan in 2014. Van de 200 nieuwe 
donateurs hebben er ca. 120 een incasso-machtiging afgegeven. De ande-
ren hebben zich voorgenomen zelf een keer per jaar de bijdrage over te 
maken. Wordt dat helaas vergeten?

Kijkt u a.u.b. even na of u uw jaarbijdrage al heeft overgemaakt. Wij zijn 
gelukkig een gezonde vereniging en wij willen dat graag ook blijven. Uw 
bijdrage is daarvoor belangrijk en wij zien deze graag weer tegemoet. Wilt 
u uw bijdrage voortaan ook via een incassomachtiging betalen, stuur dan 
even een mailtje naar: penningmeester.bkw@upcmail.nl

Alvast bedankt.
Ben van Dijen, penningmeester
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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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Het huis aan de Burgemeester Weertsstraat 1 dateert van ca. 1905. Het is een 
gemeentelijk monument en de bouwstijl is traditionalistisch met Jugendstil invloed. 
Aan de overzijde van de straat bevindt zich Brasserie Zypendaal, het voormalige 
Trianon gedreven door de fameuze Cootje en Theo. De huidige geranten zijn Bart 
en Esther. 

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

Verliefde Kijk op de Wijk

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Wilt	  u	  tijd	  en	  geld	  besparen?	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
Schakel	  H€LP	  in	  om	  uw	  administratie	  te	  ordenen!	  

	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.wijzijnhelp.nl	  
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De zomer van 2015 ...
Het jaar 2015 is nog niet afgelopen, maar toch staat al vast dat dit het warmste jaar is sinds er metingen verricht 
worden. De hoogst gemeten temperatuur in Nederland was deze zomer 38,2 graden, net geen record. Zo lag onze wijk 
erbij in de zomer van 2015. Er is weinig verkeer op straat en veel parkeerplaatsen zijn leeg. De foto’s zijn een bird 
eye’s view. Zo neemt een vogel onze wijk waar. Wat een groene omgeving en wat staan er prachtige bomen achter al 
die huizenblokken!  De achtereenvolgende foto’s, genomen van ongeveer 80 meter hoogte, volgen de wijzers van de 
klok. De gebolde horizon heeft niets te maken met de bolling van de aarde, maar komt door vertekeningen van de lens.

Henk Donkers
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Elektrisch rijden is goed voor het milieu. Tenminste, 
als je groen opgewekte stroom gebruikt. Maar zelfs 
met grijze stroom zijn er voordelen – geen fijn-
stof, geen lawaai - dankzij elektriciteit verandert 
het autorijden volledig. In Arnhem weten we dat 
al lang, want hier rijden al jaren trolleybussen in 
plaats van vieze dieselbussen. Dat is toch een stuk 
beter dan die motoren die weinig efficiënt omgaan 
met fossiele brandstoffen in hun ontploffingsmoto-
ren.

Gaat de Nederlandse automobilist massaal aan de laad-
paal? Tot dusver lijkt het er sterk op, want gedreven door 
fiscale voordelen zijn Nederlanders elektrisch of hybride 
gaan rijden. De vraag is of dat zo blijft, want de meeste 
cadeautjes worden door de overheid teruggevraagd en 
ook lijkt de prijs van benzine over zijn  hoogtepunt heen 
en stabiliseert die zich flink lager. De vraag is dus – gaan 
we elektrisch rijden vanwege het milieu of om de centen?

“Is de elektriciteit dan niet gratis?” was een van de eerste 
reacties die ik kreeg toen ik begin dit jaar een hybride 
auto aanschafte. Hybride, omdat het netwerk van laadpa-
len in Nederland nog erg beperkt is, om over het buiten-
land nog maar niet te spreken. En stilstaan met een lege 
accu is nooit leuk, ook al beloven veel fabrikanten van all-
electric auto’s je in zo’n situatie overal vandaan te halen.

En gratis, nee, integendeel. Het zou voordelig zijn als je 
bovenop je dak een groot aantal zonnepanelen hebt staan 
waarmee je elke nacht je auto op kan laden. Maar dat 
is theorie in een wijk, waar slechts weinigen de auto in 
hun tuin kunnen parkeren. Gelukkig biedt de gemeente 
Arnhem aan – dankzij een contract met Allego – een laad-
paal in de buurt van je woning te plaatsen op de openbare 
weg, op maximaal 300 meter afstand.

Mooi, maar het plaatsen van laadpalen is geen activiteit 
waarvan iedereen van gecharmeerd is. Schone auto’s, 
prima, maar niet voor mijn deur. Daarover later meer. 
Eerst het geld. Hoe Arnhem het voor elkaar gekregen 
weet ik niet, maar het voltanken van mijn accu kost in 
onze gemeente ongeveer 3,15 euro plus 21% BTW. In 
andere gemeenten, bijvoorbeeld Den Haag of Hilversum, 
betaal je voor dezelfde hoeveelheid een euro minder, 
dus bijna een derde goedkoper. Niet zo mooi voor een 
gemeente die ‘groen’ hoog in haar vaandel heeft staan. 
Met een volle accu rij je ongeveer even ver als met drie 
liter benzine, dus tel uit je winst…(niet).

Dan de laadpalen, die nu eenmaal noodzakelijk zijn voor 
het opladen en die in een wijk als de onze vooral aan de 
openbare weg geplaatst moeten worden. Het is een van 
de speerpunten waar de Commissie Leefomgeving, die 
elektrisch rijden een toe te juichen en ook te ondersteu-
nen ontwikkeling vindt. We begrijpen dat als er door een 
bewoner een laadpaal wordt aangevraagd, dit eerst wordt 
overlegd met de commissie. Oorspronkelijk was het idee 
om de laadpalen met name aan de buitenkant van de 
wijk te plaatsen, maar dit bleek niet realistisch – iedere 
elektrische rijder wil een laadpaal op loopafstand en het 
liefst niet op een onveilige plaats zonder sociale controle. 

Inmiddels staat onze laadpaal op een prima plek – het 
duurde wel een paar maanden voordat het zover was, 
maar nu is hij vol in bedrijf. Hij wordt druk gebruikt door 
verschillende Mitsubishi’s, Audi’s, Volvo’s en Volkswagens. 
Zelfs zo druk, dat er regelmatig twee auto’s staan op te 
laden en het misschien tijd wordt ook de tweede plaats 
voor elektrische auto’s te reserveren. Want zoals de prak-
tijk uitwijst, is er altijd een gebrek aan laadpalen als je 
onderweg bent – en de grootste bron van ergernis is dat 
de plek bezet is – of, nog erger, dat er een gewone auto 
staat geparkeerd. 

Vreemd genoeg zijn er in onze wijk niet alleen laadpalen 
bij gekomen, maar ook verdwenen. De allereerste paal 
stond in de Van Pallandtstraat, maar deze verdween 
van de ene op de andere dag. Ook werd er dit voorjaar 
een laadpaal geplaatst aan het begin van de Sweerts de 
Landasstraat, en die verdween omdat de gemeente c.q. 
Allego deze op eigen houtje had geplaatst zonder overleg 
met de commissie leefomgeving. Het leek me een prima 
plaats en als je eenmaal elektrisch rijdt kunnen er geen 
palen genoeg staan. 

Tot slot nog even de vraag: kunnen we niet beter op 
waterstof gaan rijden? Een goede vraag, want bij onze 
buren, in Duitsland, gaat men deze weg op, in plaats van 
de elektrische. Een beetje merkwaardig, want waterstof is 
geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekent 
dat de energie die vrijkomt bij gebruik als brandstof in een 
auto, deze er eerst ingestopt moet worden. In de praktijk 
komt het erop neer dat voor de productie van waterstof 
door middel van elektrolyse, elektriciteit nodig is. De 
duurzaamheid van waterstof hangt grotendeels af van de 
duurzaamheid van die elektriciteit. Maar je bent dan wel 
af van die laadpalen…. maar efficiënt is anders.

Robert Briel
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Honderden patiënten uit onze wijk zal hij in de 
loop der jaren gezien hebben in zijn spreekkamer 
voordat hij in september dit jaar afscheid nam 
van zijn praktijk. Huisarts Carlo Knüppe kwam in 
1981 naar Arnhem. Een speciale binding met de 
stad had hij niet, behalve dat een oom en 
tante aan de Bakenbergseweg woon-
den. Daar logeerde hij regelmatig 
in zijn jeugd.

Voordat Knüppe de praktijk in 
Arnhem overnam, viel hij in 
bij een Tilburgse huisart-
senpraktijk. In Nijmegen 
verving hij zeven maan-
den een zwangere school-
arts. 
“Ik kon in 1981 de prak-
tijk van huisarts Van Rijn 
aan de Van Lawick van 
Pabststraat overnemen. 
Mijn vrouw Marjanne  heeft 
in Arnhem op de kunst-
academie gezeten en kreeg 
een baan op een school  in 
Bemmel, dus Arnhem kwam voor 
ons goed uit.”

Hij heeft jarenlang met veel plezier in de 
wijk gewerkt. In de beginjaren had hij patiënten 
uit alle delen van Arnhem. “Mensen die verhuisden ble-
ven vaak patiënt bij hun huisarts, mijn patiënten zaten 
in die tijd ook in Presikhaaf en Arnhem-Zuid. Na 2004 
veranderde die situatie. Er kwam een scheiding tus-
sen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid met als gevolg dat 
de praktijk vooral te maken kreeg met patiënten uit de 
Burgemeesterswijk, Heijenoord, de Sterrenberg en de 
Hoogkamp. “Wat ik altijd leuk heb gevonden aan de prak-
tijk is de gemêleerde leeftijdsopbouw, de verschillende 
sociale klassen en de hoeveelheid nationaliteiten.”

Voldoening
Wat Carlo Knüppe zal missen zijn de contacten met de 
patiënten. “Vooral de langere en intensievere contacten 
die ik met sommige patiënten had. Regelmatig nog schiet 
me iemand te binnen waarvan ik denk ‘hoe zou het ermee 
zijn?’”

Wat hem het meest is bijbleven in al die jaren was de 
begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. “Je 
probeert mensen op een goede en mooie manier te laten 
gaan en komt daardoor heel dicht bij mensen te staan. 
Als dat goed gaat…. Dat is heel bijzonder en geeft veel 

voldoening.” 

Helemaal afscheid nemen van zijn vak 
doet hij  nog niet. Tot het eind van 

het jaar is hij nog organisato-
risch betrokken bij de praktijk. 

Ook blijft hij in functie als 
SCEN-arts. SCEN staat voor 
Steun en Consultatie bij 
Euthanasie in Nederland. 
Als SCEN-arts gaat 
Knüppe op huisbezoek bij 
patiënten met een eutha-
nasiewens en controleert 
of aan de wettelijke cri-
teria voor euthanasie is 

voldaan.

Genoten van de 
laatste jaren

In 1981 begon Knüppe in zijn 
eentje de praktijk, in 1993 kwam 

Agnes Spekhorst erbij. 
Inmiddels bestaat de praktijk uit vijf huis-

artsen en is ze sinds enkele jaren gevestigd aan 
de Jachthoornlaan in een nieuwgebouwd gezondheidscen-
trum met onder andere een prikpost van Rijnstate, een 
diëtistenpraktijk en een podotherapeut. “Ik heb enorm 
genoten van de laatste jaren in de nieuwe praktijk, van 
het prachtige nieuwe gebouw maar vooral ook van de 
contacten met alle collega’s in het pand. Mijn besluit om 
te stoppen was dan ook niet omdat ik niet meer wilde 
werken, maar omdat ik behoefte had aan andere dingen.”

En voor die andere dingen is nu tijd. “Ik ben begonnen 
met de garage uit te mesten en ben nu bezig met de 
studeerkamer. Maar het meest verheug ik me op meer 
tijd voor museum- en stedenbezoek, en meer tijd om te 
sporten en te lezen.”

Hanneke Nagel

“Mijn wens was niet om te 
stoppen met werken maar om 
andere dingen te doen” 

Huisarts Carlo Knüppe neemt na 34 jaar afscheid 
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Laadpalen 
Persoonlijk relaas van een wijkbewoner



BEDRIJF IN DE WIJK

Slechts een klein, transparant 
naamplaatje aan de deur van het 
herenhuis aan de Zijpendaalseweg 

1d, geeft aan dat de Stichting 
touchstones er is gehuisvest. Aan 

een lange tafel zitten Gerda Kalsbeek 
(o.a. bedenkster van het Modekwartier) 

en Geraldine Lodders (o.a. ontwerpster van de 
kerstverlichting met vredesduiven op de Klarendalseweg). 
Beiden zetten zich op dit moment met hart en ziel, vol 
passie, in voor de derde gloednieuwe circustheaterpro-
ductie “Durf! Cirque de la liberté”, die gepland staat voor 
22 juni t/m 10 juli 2016. Wederom in de ASM-Haven. 
Touchstones behartigt een maatschappelijk en sociaal 
belang, namelijk om kunsten en culturen te verbinden. De 
gelden die daarvoor nodig zijn worden o.a. via subsidies, 
sponsoring en donaties verkregen. De circusprojecten die 
Touchstones realiseert, zijn voor iedereen toegankelijk. Ze 
zijn een middel om mensen met elkaar te verbinden, te 
laten genieten van iets moois met een lach en een traan. 
Altijd met een boodschap. Dit keer: DURF! Durf te leven. 
Durf grenzen te openen. Durf lief te hebben en Durf jezelf 
te zijn. Hoe toepasselijk na de aanslagen in Parijs!

DURF. DURF TE LEVEN. DURF GRENZEN 

TE OPENEN. DURF LIEF TE HEBBEN 

EN DURF JEZELF TE ZIJN.

Multicultureel
Momenteel zijn Geraldine en Gerda druk bezig om geld 
binnen te halen voor genoemd project, waarvoor ze sub-
sidies aanvragen bij overheden en fondsen. Ze moeten 
daarbij voldoen aan tal van criteria.  Die worden consciën-
tieus gescreend, waarbij de vraag: ‘Voldoen we eraan?’ 
centraal staat.

Om een zo breed mogelijke invulling te kunnen geven 
voor een zo groot mogelijk publiek, laten Gerda en 
Geraldine zich voeden door wat er in onze stad, ons land 
en in de wereld gebeurt. De insteek om het brede publiek 

te bereiken is heel divers. U en ik, maar ook groepen, 
zoals mantelzorgers, personeel van bedrijven, winkels 
en horeca; óf heel specifiek en doelgericht. Bijvoorbeeld 
minderbedeelden en minderheden. Zo streeft Touchstones 
er naar, om onder andere via sponsoring 1000 vrijkaarten 
ter beschikking te stellen: circa 500 voor mensen die elke 
week de voedselbank bezoeken en 500 aan vluchtelingen 
die verblijven in Arnhem en Gelderland. Veel bedrijven, 
instellingen en sponsors bleken in de vorige twee circus-
voorstellingen geïnteresseerd. Niet in de laatste plaats 
om hun naam eraan te verbinden. (‘Be good and tell it.’) 
Ze waren ervan doordrongen enerzijds een goed doel te 
dienen en anderzijds naamsbekendheid te genereren. 
Een gunstige bijkomstigheid is, dat hun financiële inbreng 
van de belasting aftrekbaar is, omdat de stichting de cul-
turele ANBI-status heeft (ANBI = Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Maar dat terzijde. Zo’n 3250 mensen bezoch-
ten dit jaar de voorstelling ‘STROOM, Cirque de la Liberté’. 
De vraag: “Volgend jaar komen jullie toch wéér he?” 
vormde mede de motivatie om een spiksplinternieuw 
optreden te gaan verzorgen. Velen hopen dat het een 
jaarlijkse traditie wordt.

Arnhemse Piet
Touchstones moet u trouwens niet alléén vereenzelvigen 
met Fashionata/Cirque de la Mode, Stroom/Cirque de 
la Liberté en de komende DURF! Cirque de la Liberté. 
De stichting zit eveneens achter de uitreiking van de 
‘Arnhemse Piet’. De Arnhemse Piet is het recalcitrante 
broertje van het Arnhemse Meisje, als blijk van waarde-
ring bestemd voor Arnhemmers die zich met hart en ziel 
voor de bevolking van de stad inspannen. De van kunst-
stof gemaakte onderscheiding is tot nu toe twaalf keer 
uitgereikt. Laatstelijk aan het echtpaar Van der Meijden 
(Bakkerij van der Meijden).

Missie
Zonder overdrijving kunnen we stellen dat Touchstones 
een stichting is met een missie. Het is interessant wat zij 
beoogt en doet. 
Dat kunt u lezen op haar website: www.touchstones.nl

Maarten van IJzer
26 27

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: 
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kunsten en culturen
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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
Peter Koen
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!

JAAP
Jaap heette hij. Zijn achternaam doet er hier 
niet toe. Ruim dertig jaar geleden volgde ik een 
aantal colleges bij hem. Nadien hoorde of zag ik 
nooit meer iets van hem. En nu kom ik hem op 
dezelfde plek in de krant tegen, waarop ik mijn 
vorige column op deze plek ook al baseerde. Ik 
bedoel de pagina met overlijdensberichten. Niet 
dat ik zo somber ben; het zal met mijn leeftijd 
te maken hebben. De annonce is summier maar 
prikkelt mijn belangstelling. Was hij mijn docent 
van weleer of is het een naamgenoot? Zijn 
familienaam komt immers vaker voor in ons land. 
En wat doe je dan, anno 2015? Je tikt de naam 
in bij Google alsook LinkedIn en kijkt naar het 
resultaat.
Hij is inderdaad de man die ik mij herinner. 
Hij werd hoogleraar in het vak waarin hij mij 
ooit onderwees. Maar niet alleen dit kom ik 
te weten. Behalve professor was hij een niet 
onverdienstelijke journalist en schrijver van zowel 
fictie als non-fictie. Hij publiceerde volgens zijn 
uitgever méér dan twintig boeken waarbij hij soms 
samenwerkte met notabene een redactielid van 
Wijkcontact. Dit alles frappeert mij zo dat ik hem 
via e-mail vraag of hij inderdaad Jaaps co-auteur 
was. Hij antwoordt per omgaande en bevestigt 
mijn vermoeden. Ook hij was verbaasd over het 
bericht in de Volkskrant. Hij geeft additionele 
informatie over Jaap die niet alleen over zijn 
vakgebied en interesses schreef, maar bovendien 
over heel persoonlijke zaken. De laatste jaren had 
hij nog sporadisch contact met hem, ‘hooguit als 
Jaap weer een boek publiceerde over bijvoorbeeld 
ouder worden’. 
Al maar nieuwsgieriger geworden bekijk ik zijn 
oeuvre op internet. Hij blijkt behalve weduwnaar 
tevens op latere leeftijd verliefd te zijn geworden. 
Hij schreef eveneens over zijn pensioenperikelen 
en verhaalde over de vele problemen die 
resulteerden uit een grote, ouderlijke erfenis. 
Advocaten, notarissen en rechters zijn naar zijn 
zeggen minder onkreukbaar dan dat zij zich 
voordoen. Volgens hem komen gelijk hebben 
en gelijk krijgen niet overeen. Wat dit aangaat 
verloor hij een beetje zijn vertrouwen in de 
rechtsstaat. Eén boek leende ik uit de bibliotheek 
en las het. Precies één week later staat alweer op 
dezelfde plek een rouwbeklag van zijn voormalige 
werkgever. Die had met droefenis kennis genomen 
van het overlijden van een zeer gewaardeerde 
oud-collega. Allemaal erg cryptisch. Hoezo, uit het 
oog uit het hart?

Kees Crone
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PIANOSTUDIO FERMATE
Van Lawick van Pabststraat 5, Arnhem

WWW.WILLEMIJNVANRIJN.NL

026 - 3629869 06 - 23762033

pianolessen voor kinderen en volwassenen

OPEN ATELIER 

Een creatieve ontmoeting met jezelf

In januari start Atelier Monique Schrage aan de 
Zijpendaalseweg 67 een kleine kunstzinnige werkgroep 
waarbij de ontmoeting met jezelf centraal staat. De groep 
bestaat uit maximaal vier mensen. Door in een groep te 
werken leer je niet alleen van jezelf, maar ook van elkaar. 
Belangrijk is dat je verantwoordelijkheid kunt nemen 
voor jezelf en je proces. Er is geen competitie en geen 
beoordeling in goed, slecht, mooi of lelijk. Het gaat om 
tien avonden waarop steeds een ander thema aan bod 
komt. De ene keer wordt gewerkt met verf, de andere 
keer met klei of andere kunstzinnige materialen. Door op 
deze manier aan een thema te werken, benader je het 
niet vanuit je denken maar vanuit je gevoel. Dat is een 
hele andere ingang, die inzicht kan brengen doordat je het 
thema letterlijk zichtbaar maakt in een creatief werkstuk. 
We sluiten elke bijeenkomst af door met elkaar te 
delen wat de avond je gebracht heeft. Maar niets moet. 
Ontmoeten en ‘ont-moeten’ op een lichte en speelse 
manier, daar gaat het om.

Wanneer:  
start op donderdagavond 14 januari,
Hoe laat:  
van 20.00 – 22.00 uur
Waar: 
Atelier Monique Schrage, Zijpendaalseweg 67 in Arnhem
Aantal deelnemers: 
maximaal 4
Kosten: 
€ 200 voor 10 bijeenkomsten, incl.materiaal, koffie of thee.
Info: 
Monique Schrage 06-12187952 
info@opwegnaarzelfvertrouwen.nl 
www.opwegnaarzelfvertrouwen.nl

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!
Monique Schrage
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Thema-ochtenden in de Bakermat 

Ook in 2016 heeft de werkgroep Thema-ochtend 
weer een interessant programma, telkens op 
dinsdagochtend van 10.15 tot 12.00 uur. 
Toegangsprijs: 3 euro (incl. koffie).

Dinsdag 12 januari: Altaj 
"Russisch Tibet"

Elena Bronikova vertelt u over één 
van de wonderbaarlijkste streken in de 
wereld: de Siberische Altaj. Die ligt op een 
kruispunt van verschillen staten (Rusland, 
Kazachstan, China en Mongolië) en culturen 
(sjamanisme, Russisch-orthodox christendom, 
islam en Tibetaans boeddhisme). Ze illustreert 
haar verhaal met beelden en muziek.

Dinsdag 9 februari: 
Onthouden en vergeten

Dr. Onno de Jong (werkzaam aan de univer-
siteit van Utrecht) deelt zijn kennis van het 
geheugen met ons. Werkt het geheugen als 
een bibliotheek of als een zeef? Waardoor 
onthouden wij iets?  Hoe kunnen we iets beter 
onthouden? Wat zeggen psychologie en neuro-
logie over het geheugen? Hij zal speciale aandacht 
besteden aan het gezonde en ziekelijke (dementerende) senioren-
brein. Alles op een wijze die u hopelijk nog lang zal heugen.

DE BIBLIOBUS
Ruim een jaar geleden ontdekte ik de 
Bibliobus in mijn Burgemeesterswijk. 
De bibliotheek in het centrum bezocht 
ik regelmatig, maar deze bus was 
nieuw voor mij. Niet genoeg reclame 
gemaakt?
Hij stond er elke woensdag van half 
11 tot half 12, bemand door Gabrielle 
of een aardige meneer. In de Van 
Lawick van Pabststraat bij Albert 
Heijn. Buiten fietsen, boodschappen-
karretjes. Binnen een kluwen druk 
pratende dames, 50+, net als ik 
overigens. Ik leende thrillers, topti-
tels, reisgidsen en sjouwde soms met 
een zwaar, dik kookboek naar huis. 
Ik kon de boeken voor mijn leesclub 
bestellen en weer terugbrengen. Met 
af en toe een uitstapje naar de Rozet.
Tot dat blaadje werd uitgereikt, plot-
seling, twee weken geleden. Deze 
Bibliobus stopt op 16 december. Met 
als afzender geen naam, maar een 
instantie. Een internetadres. Lekker makkelijk. Ik 
zou het wel willen, maar ik kan niet de hele wijk 
mobiliseren met een internetactie per Wijkcontact.

Ik kan wel als lezer, lid van de bibliotheek, mijn 
ongenoegen uiten. Op mijn manier, op deze wijze. 
Hier gaat geen oude bus naar de sloop, hier gaat 
iets bijzonders in onze wijk verloren. Een oase ver-
dwijnt. Een sterretje dooft.
De oude meneer die elke week een boek voor zijn 
zieke vrouw komt lenen, de moeder die een boekje 
voor haar peuter uitzoekt, iemand die een praatje 
komt maken. Je ziet elkaar en je hebt iets gemeen, 
je bent een lezer. Dat zijn waardevolle dingen in een 
buurt, in mijn wijk, in mijn straat.

Waar misschien zelfs buiten de gebaande paden sub-
sidie voor te krijgen is. Ik woon in de Van Eckstraat. 
We organiseren elk jaar zelf een running dinner, een 
barbecue, een buurtborrel. In dat idee van mijn 
bezige straat past, paste moet ik zeggen, ook de 
Bibliobus. Ditmaal met steun van de gemeenschap. 
Kleuters kunnen nu in de Rozet schreeuwend van de 
leuning en door de buis glijden.
En ik had de Bibliobus.

Rianne Otto  

De bibliobus op woensdag-
ochtend vlakbij de Albert 
Heijn. Op 16 december 
stond hij er voor de laatste 
keer. De bus komt niet meer 
door de APK, het dak lekt en 
binnenin is het eigenlijk te 
vochtig voor boeken. Toen ik 
binnenkwam was de biblio-
tecaresse plassen water van 
de vloer aan het opdweilen 
na een bui. Boven één van 
de raampjes groeien zelfs 
paddenstoelen. Gemiddeld 
kwamen er in het uurtje dat 
de bus er stond zo’n twin-
tig wijkbewoners een boek 
halen of terugbrengen. Ze 
zullen de bibliobus gaan mis-
sen. Voor een nieuwe bus 
heeft de gemeente geen geld 
(over). 

Henk Donkers
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Alweer  voor het derde jaar op rij organiseert Muziek bij de Buren op zondag-
middag 13 december muziekoptredens in Arnhemse huiskamers. Waren er bij 
de eerste versie in 2013 vijftig  huiskamers waarin optredens plaatsvonden, 
dit jaar mogen de Arnhemmers zich verheugen op 101 huiskamers met 303 
optredens. In alle huiskamers, kroegen, zaaltjes wordt drie maal opgetreden 
door dezelfde band, omdat het aantal bezoekers dat in de ruimte past vaak 
beperkt is. Iederéén wil toch de kans krijgen gratis en voor niets zijn favoriete 
band te beluisteren? 
In onze wijk staan de deuren van drie huiskamers open en ook in onze wijk 
wonen muzikanten die elders in Arnhem optreden. 

Bands uit de wijk
Between the Bridges – drie man/vrouw - popliedjes met een jazzy 

inslag - spelen al vijf jaar samen - nummers worden zelf geschre-
ven – één man (Peter) komt uit onze wijk. 

Huiskamer: Amsterdamseweg  180   
Tijden: 13.30-14.00 / 15.00-15.30 / 16.30-17.00 
Kaart MbdB nummer 84

Salsaband Salero – vijftien man/vrouw - Amsterdamse salsa-
band - zangeres Marijke woont in onze wijk - nieuwe arran-

gementen in de traditie van de 
Buena Vista Social Club - zijn ± 

vijftien jaar samen - swingende  
salsa - er mag gedanst worden!

Huiskamer: Johan de Witlaan 316 
Tijden: 13.45 - 14.15 / 15.15- 15.45/ 16.45 
- 17.30
Kaart MbdB nummer 32

How Lilies grow – vijf man/vrouw - twee leden 
(Wim en Gijs) komen uit de wijk  - folk, pop, 
beetje Iers - geen noot teveel - gaat over 
plekken - nummers zijn genoemd naar steden 
- positief en ontspannen – doen voor de derde 
keer mee met MbdB 
Huiskamer: Boulevard Heuvelink 108 

Tijden: 13.15 - 13.45 / 14.45- 15.15 / 16.15 - 16.45
Kaart MbdB nummer 25

Huiskamers in de wijk
• Van Lawick van Pabststraat 7 - Esk-Esque om 13.00-13.30 / 14.30-15.00 / 

16.00-16.30
• Amsterdamseweg  180 – Between the bridges  om 13.30-14.00 / 15.00-

15.30 / 16.30-17.00
• Burg. Weertsstraat 51 – Vijf hoog achter om  13.15 - 13.45 / 14.45- 15.15 

/ 16.15 - 16.45

Je moet er snel bij zijn
• Er is een gratis buspas van Breng verkrijgbaar om op 13 december op alle 

locaties te kunnen komen. 
• Deelnemende huiskamers zijn te herkennen aan de Muziek bij de Buren 

raamborden. 
• Reserveren is niet mogelijk en ‘vol’ betekent wachten op de volgende 

ronde.
 U komt toch ook even langs tijdens een van de optredens? 
Veel muziekplezier!
Meer informatie: http://arnhem.muziekbijdeburen.nl/ 

Marijke Bruin

HUISKAMER 
BURG. WEERTSSTRAAT 51 
In de hun huiskamer op de Burg. 
Weertsstraat 51 ontvangen Tanja 
en Jos voor het tweede jaar ach-
tereen muzikanten. Ze vinden het 
bijzonder muzikanten en bezoe-
kers te mogen ontvangen. Ook 
vinden ze het fijn dat de organi-
satie rekening houdt hun muziek-
wensen. Vorig jaar ontvingen ze 
een a-cappellagroep van het con-
servatorium, dit jaar wordt het 
een band met Beatle- en andere 
covers: Vijf Hoog Achter. Ze zijn 
door Jos en Tanja zelf uitgeno-
digd.

Het sociale aspect 
van MbdB vinden 
ze beiden erg 
leuk. Per con-
cert ontvan-
gen ze 25 tot 
30 mensen, 
soms zitten 
er mensen uit 
de straat bij, 
maar de mees-
ten kennen ze niet. 
Na het laatste optreden 
blijven de toehoorders ‘hangen’ 
en wordt er met de band gezellig 
een wijntje geschonken. 

Ze vinden het niveau van de 
groepen hoog, de bands en muzi-
kanten worden op muzikale kwa-
liteiten geballoteerd en zijn echt 
de moeite waard om te gaan 
beluisteren.
Band: Vijf Hoog Achter
Tijden: 13.15 - 13.45 / 14.45- 
15.15 / 16.15 - 16.45
Kaart MbdB nummer 83 Fo
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Zondag 13 december: 
Muziek bij de Buren in de wijk
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