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Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f
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• 12 jaar garantie

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

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

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

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

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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Algemene ledenvergadering 
wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier
Op donderdag 24 mei 2018 houdt de wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier haar jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. 
U wordt bij deze van harte uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen.
De vergadering begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
en wordt gehouden in De Molenplaats Sonsbeek aan de 
Zijpendaalseweg.
Voor informatie van de agenda, financiële gegevens en activi-
teiten van het afgelopen jaar verwijs ik u naar onze website 
bwarnhem.nl
Tot ziens op 24 mei!
Barend Freriks, voorzitter
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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 € 14,25 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 7,13 (€ 28,50 p/u).
Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.
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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

nu eerst even

over twee heren

de heren baron van heeckeren en ir. tellegen

in 1899

sloten zij een geweldige deal

van heeckerens sonsbeek 

werd arnhems stadspark

de lusthof, de achtertuin,

voor alle arnhemmers

voor de wijk, voor u, voor mij

het mooiste park van nederland

ik ging er, holde, rende 

de kinderen, kleinkinderen

ik liet er oma uit

wat  een deal

heren van heeckeren en tellegen

bedankt 

al honderdnegentien jaar

Jos Pauw 

Wandel mee op 
sneeuwschoenen!
Ruige natuur en schitterende tochten 
in de bergen van Harz en Alpen!
Onder deskundige begeleiding.

www.Bergwandelen-Bloemers.nl
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Thema-ochtenden in de Bakermat 

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 10.15 tot 
12.00 uur. Voor 3 euro krijgt u een interessante lezing 
en koffie of thee.

Dinsdag 8 mei Waarheid en fraude in de wetenschap
Dr. Onno de Jong, wetenschapper aan de faculteit der bèta-
wetenschappen van de universiteit van Utrecht, gaat in op 
de vraag of wetenschappers nog steeds op zoek zijn naar de 
ultieme waarheid (de ‘steen der wijzen’), hoe betrouwbaar de 
wetenschappelijke aanpak is, wat wetenschappers bezielt om te 
frauderen en hoe dat te bestrijden is. 

Dinsdag 12 juni De canon van Nederland.
Het Nederlands Openluchtmuseum heeft een (nieuwe) grootse 
presentatie ingericht over de hoogte- en dieptepunten in de 
geschiedenis van Nederland op basis van de 50 zogenaamde 
canonvensters. Dat zijn personen,  gebeurtenissen en objecten 
die ons land gevormd hebben. Een medewerker van het museum 
vertelt erover

Vanwege het terugtreden van onze huidig algemeen bestuurslid René 
Muller per mei 2018 is de wijkvereniging Burgemeesterswijk op zoek 
naar een vrijwilliger die de taken van René gaat overnemen. Het doel 
van de wijkvereniging is om de maatschappelijke en welzijnsbelan-
gen van onze wijk en haar bewoners te behartigen. De vereniging 
werkt met commissies per taakgebied.

Wilt u een bijdrage leveren aan onze wijk dan roep ik u graag op 
om te reageren. Indien u nadere informatie wilt, kunt u mij bellen 
of mailen.

Namens het bestuur,
Barend Freriks, voorzitter

Telefoon: 06 21553077
Email: b.j.freriks@kpnplanet.nl

Bestuur zoekt 
algemeen bestuurslid

SENIORENKOOR AERENHEEMSINGERS ZOEKT NIEUWE LEDEN
In wooncomplex Aerenheem is een gezellig seniorenkoor actief van 
55 plussers. Momenteel hebben wij 16 leden. Wij zouden ons koor 
heel graag willen uitbreiden met meer leden. Vooral ook mannen 
zijn van harte welkom. Wij beschikken in Aerenheem over een 
mooie ontmoetingsruimte waarin de repetities van het koor plaats-
vinden op woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.15 uur. Tussendoor 
is een koffie/thee pauze.
Wij hebben een gevarieerd repertoire met populaire liederen uit 
de jaren 50 en 60 en daarnaast enkele nummers uit operettes en 
musicals. We hebben een bekwame dirigent en een pianiste. De 

contributie bedraagt slechts 10 euro per 
maand. In de vakantieperiode wordt er 
geen contributie betaald.
Wij hopen binnenkort meer geïnteresseer-
den uit de wijk te verwelkomen. U hoeft dus 
niet in Aerenheem zelf te wonen. U bent 
welkom om vrijblijvend een paar keer de 
sfeer te komen proeven. De zomervakantie 
is gepland vanaf half juni en wij begin-
nen weer op 1 augustus. Belangstellenden 
mogen komen zonder zich vooraf aan te 
melden. 
U kunt dan aanbellen op Van Nispenstraat 
156 bij "ontmoetingsruimte". Vanaf 13.00 
uur is er iemand aanwezig.
Wooncomplex Aerenheem aan de G.A. van 
Nispenstraat 156
Voor meer informatie kunt u een email 
sturen naar aerenheemsingers@gmail.com

Didi van de Aerenheemsingers 
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  Scheidend voorzitter Barend Freriks:

‘Ik wilde wat terugdoen voor deze prachtige wijk’

4
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DUBBEL 
AFSCHEID
Ze poseren op een koude zaterdag-
ochtend even snel bij het standbeeld 
van Pieter van Tienhoven, op de kop 
van de Sweerts de Landasstraat. 
De foto moet snel worden gemaakt 
want de ijzige wind snijdt door jas-
sen en dassen. Daarna gaan Barend 
Freriks (links) en René Muller weer 
met haastige spoed naar hun warme 
huiskamers. We hebben de heren bij 
elkaar geroepen vanwege hun aan-
staande afscheid als bestuursleden 
van de wijkvereniging. Barend neemt 
in mei afscheid als voorzitter, René 
als algemeen bestuurslid. Op de vol-
gende pagina’s laten we Barend en 
René (afzonderlijk) aan het woord 
over hun jaren in het bestuur; jaren 
die tal van mooie momenten kenden, 
maar af en toe ook donkere wolken 
aan de einder lieten zien. Als ze in 
mei tijdens de algemene ledenverga-
dering officieel afscheid nemen, kun-
nen Barend en René echter terugkij-
ken op een zeer vruchtbare periode: 
mede dankzij hen is de wijkvereni-
ging niet meer weg te denken uit de 
wijk en mede dankzij hen blijft de 
vereniging werken aan het leef- en 
woonplezier in de mooiste wijk van 
Arnhem.  

Hij woont sinds tien jaar opnieuw in Arnhem. 
Opnieuw, omdat hij er als kind en later als jonge-
man ook al woonde. Maar hoewel Barend Freriks 
daarna 35 jaar in Ede woonde, voelt hij zichzelf een 
echte Arnhemmer. Om precies te zijn: een echte 
buurtbewoner van de Burgemeesterswijk. Dat is 
trouwens niet zo gek na een periode van zeven 
jaar als voorzitter van de wijkvereniging.  Volgende 
maand neemt Freriks afscheid als voorzitter om 
plaats te maken voor zijn opvolger. "Ik vind dat 
heel erg jammer, maar ik ben ook principieel. Na 
zeven jaar is het tijd om op te stappen, dan moet er 
iemand komen die de zaken met nieuwe energie en 
misschien wat anders aanpakt."

Officieel is Barend Freriks (73) overigens geen gebo-
ren Arnhemmer. Zijn moeder beviel van hem tijdens de 
evacuatie uit Arnhem in 1944. "Letterlijk onderweg van 
Arnhem naar Apeldoorn", vertelt hij. Zo snel mogelijk na 
de oorlog keerde het gezin Freriks terug naar Arnhem en 
vond een huis op de Geitenkamp. Hij maakte de mulo af 
en ging als laborant bij de toenmalige AKU werken. "Mijn 
vader speelde bij de ENKA Harmonie en via hem kon ik 
een beroepstest bij de AKU doen. Daaruit kwam dat ik wel 
geschikt was voor het laboratorium." Waarschijnlijk zat 
het besturen en met mensen omgaan toen al in Freriks’ 
bloed: hij werd al snel lid van de ondernemingsraad en 
stapte vervolgens over naar de gemeente Arnhem waar hij 
als sociaal werker aan de slag ging. Niet veel later kwam 
hij in het vizier van de snelgroeiende buurgemeente Ede. 
De goedbetaalde baan bij de sociale dienst en het mooie 
huis die de gemeente hem aanbood, zorgden ervoor dat 
hij, samen met echtgenote Bea,  Arnhem verliet.
"Maar Bea en ik hadden wel afgesproken dat we na mijn 
pensioen terug zouden gaan naar Arnhem." Dat werd uit-
eindelijk in 2008 een mooie bovenwoning aan de Sweerts 
de Landasstraat, die in de loop der jaren werd ingericht 
als een soort klein, intiem museum. "We vonden het hier 
meteen fantastisch, in zo’n mooie wijk." En toen las hij in 
2011 een advertentie in het Wijkcontact dat het bestuur 
van de wijkvereniging een nieuwe voorzitter zocht. "Ik 
dacht: ik woon hier zo fijn dat ik me wil inzetten voor de 
wijk, iets terug wil doen. Dus heb ik gesolliciteerd."
Het begin van Freriks voorzitterschap was niet eenvoudig. 
Het bestuur waar hij aanschoof bestond uit nog maar uit 
twee leden, Ben van Dijen en René Muller. Samen met hen 
moest Freriks het bestuur weer voltallig maken. Vanaf dat 
moment  kon de wijkvereniging weer op volle kracht aan 
de slag. Freriks: "Gelukkig functioneerden de wijkcom-
missies, zoals de commissie leefomgeving, goed, dus we 
konden de zaak weer snel opbouwen."
Wat betreft zijn bestuursstijl deed Freriks het niet 
veel anders dan hij bij de gemeente Ede gewend was 
geweest. "Het gaat erom dat je begrip hebt voor elkaar. 
Deskundigen hoef je niet te vertellen hoe ze de zaken 
moeten aanpakken. Als voorzitter heb ik daarom altijd op 

afstand bestuurd en was ik er vooral voor de verbinding. 
We zijn bijvoorbeeld begonnen met vrijwilligersavonden 
als een soort dankjewel-avonden voor de vrijwilligers die 
op die manier tegelijkertijd meer begrip voor elkaar en 
elkaars werk konden krijgen. Ik ben er wel een beetje 
trots op dat dat gelukt is." Ook trots is hij op de groei van 
het aantal leden: "Dat zijn er enkele honderden geweest 
de afgelopen jaren." En als het aan de scheidende voor-
zitter ligt, zullen het er nog meer worden: "We gaan de 
komende twee maanden bij iedereen die geen lid is aan-
bellen en vragen of ze lid willen worden."
In de zeven jaar van zijn voorzitterschap had Barend 
Freriks niet alleen ontelbare contacten, gesprekken en 
bijeenkomsten in de wijk, maar overlegde hij ook veel-
vuldig met de gemeente. "Die contacten met ambtenaren 
en wethouders waren over het algemeen heel leuk. We 
hadden het natuurlijk over problemen in de wijk, maar 
tegelijkertijd relativeerden we dat wel. Want wees eerlijk: 
wat zijn nou onze problemen? We hebben een prachtige 
wijk die schitterend is opgeknapt, dus onze problemen 
zijn heel betrekkelijk. Maar toch bleken we een aantal 
jaren geleden ineens recht te hebben op geld uit het 
zogeheten Vogelaarpotje [Vogelaarwijken, genoemd naar 
de toenmalige minister van Wonen en Integratie, kregen 
als achterstandswijken extra geld, red].  We hebben dat 
geld geweigerd, maar dat kon niet, we moesten het aan-
pakken."
De ‘problemen’ waar de wijk tegenaan liep, waren meer 
kwesties die een beslissing vergden. Freriks: "Je kunt een 
probleem namelijk ook als iets positiefs zien. Neem bij-
voorbeeld de reconstructie van de Amsterdamseweg, een 
van de belangrijkste kwesties waarmee ik me in de afgelo-
pen jaren vooral samen met de Commissie Leefomgeving 
heb bezig gehouden. Het gemeentebestuur wilde de oude 
grandeur terug. Wij wilden dat bereiken door het creëren 
van een mooie met bomen omzoomde entree van de stad 
en werden daarin ook gesteund door een ambtenaar. Maar 
dan was er weer een andere ambtenaar die zei dat elke 
extra boom ten koste zou gaan van een parkeerplaats. En 
dan waren er natuurlijk de aanwonenden en de bedrijven 
die ook van alles vonden. Uiteindelijk zijn al die tegenge-
stelde meningen redelijk bij elkaar gekomen."
Barend Freriks vertrekt met spijt in zijn hart als voorzit-
ter van de wijkvereniging, maar blijft wel met hart en 
ziel verbonden aan de wijk. Zo wordt hij leider/aanjager 
van het duurzaamheidsproject dat binnenkort van start 
gaat. "Het wordt boeiend en ontzettend uitdagend om de 
wijk te verduurzamen en toekomstbestendig te maken." 
Daarnaast begint Freriks vanaf mei als begeleider van de 
vrijwilligers van de Molenplaats. "Daar kunnen we nog 
heel veel bereiken, die mensen doen allemaal hun best, 
maar kunnen soms best wat aandacht of begeleiding 
gebruiken. Tijdens mijn werk bij de gemeente Ede heb 
ik gemerkt dat een gesprekje van een uur met iemand al 
wordt ervaren als extra aandacht. Dan is zo’n gesprek al 
voor 60 procent succesvol."  

Johan Bosveld
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René Mullers geboortehuis stond aan de Van 
Nispenstraat. Daar groeide hij ook op totdat hij op 
zijn 10e met zijn ouders naar de Bakenbergseweg 
verhuisde. Met vier kinderen was de bovenwoning in 
de Burgemeesterswijk voor het gezin Muller te klein 
geworden. Na het restantje lagere school op de 
Heilig Hartschool (de latere Pieter Brueghelschool) 
en middelbare schooltijd, volgde de militaire dienst 
en een kort leven op kamers. Daarna trouwde hij. 
Het kersverse echtpaar kocht een woning aan de 
Frans Halslaan op de Gulden Bodem. "Dus wel heel 
dichtbij de Burgemeesterswijk", zegt het scheidend 
bestuurslid van de wijkvereniging.  

Zijn geboortegrond bleef kennelijk trekken, want een 
kleine twintig jaar geleden kocht hij een huis in de 
Brantsenstraat, waar hij nog altijd met echtgenote 
Froukje, twee honden, een poes en regelmatig buiten-
landse studenten als tijdelijke gasten woont. Hun drie 
volwassen zoons zijn inmiddels het huis uit. Hoewel Muller 
in de beginjaren in de Brantsenstraat veel vrije uren stak 
in het opknappen van zijn woning, vond hij ook tijd om af 
en toe wat hand en spandiensten voor de wijkvereniging 
te verrichten. Zo was hij onder meer medeorganisator van 
het succesvolle vijfde lustrumfeest van de wijkvereniging 
in 2005. 
En zoals dat in een vrijwilligersorganisatie gaat, kwam 
van het een het ander: in de herfst van dat lustrumjaar 
werd René gevraagd lid te worden van het bestuur. Hij 
was bereid voorzitter te worden, maar  koos daarmee niet 
de beste tijd uit om de kar te gaan trekken. Het was de 
periode dat het ‘concurrerende’ Wijkplatform volgens de 
gemeente de enige vertegenwoordiger van de wijk was 
en als zodanig ook de gemeentelijke subsidie ontving. 
"We wilden wel samenwerken met het platform, maar dat 
bleek heel moeilijk. Omdat het Wijkplatform het officiële 
aanspreekpunt voor de gemeente was, dreigden wij ach-
ter te blijven als een clubje dat er alleen voor feesten en 
partijen was. En dat terwijl we net ons 25-jarig bestaan 
hadden gevierd."

EIND 2009 VERSCHENEN ER OPNIEUW 
DONKERE WOLKEN BOVEN DE 
WIJKVERENIGING. 

Gelukkig voor de wijkvereniging bleek het Wijkplatform 
ondanks de subsidie vooral uit te blinken door weinig of 
niets te doen en ging het al snel ter ziele. "De wijkvereni-
ging werd toen weer het aanspreekpunt voor de gemeen-
te." Met een gerust hart kon René in 2007 afscheid nemen 
als voorzitter van de wijkvereniging.
Eind 2009 verschenen opnieuw donkere wolken aan de 
horizon. Muller maakte toen al twee jaar geen deel meer 
uit van het bestuur – daarvoor had hij het als hoofd 
inkoop van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede te druk 
gekregen – maar tijdens de algemene ledenvergadering 

maakte op één na alle bestuursleden bekend dat ze zou-
den opstappen. "Alles wat de wijkvereniging tot dan toe 
had opgebouwd leek in elkaar te zakken. De toenmalige 
en helaas begin vorig jaar overleden penningmeester Ben 
van Dijen zei dat hij niet in zijn eentje het bestuur kon 
vormen en wilde ook opstappen. Toen ben ik opgestaan 
en heb gezegd dat zoiets echt niet kon. Kort na de verga-
dering meldde Barend Freriks zich en zei dat hij wel voor-
zitter wilde worden, ik werd secretaris en binnen enkele 
maanden hadden we weer een voltallig bestuur." 
Een jaar geleden volgde Jeppe Balkema hem als secre-
taris op. Sindsdien is René Muller algemeen bestuurslid, 
maar "ik vind dat het nu tijd wordt om te stoppen. Het is 
voor een bestuur altijd gezond om te rouleren. Ik word 
deze maand 60 en ga minder werken. Dan wil ik ook 
andere dingen gaan doen en dat hoeft niet perse iets 
voor de wijkvereniging te zijn." Er zal zeker tijd worden 
vrijgemaakt voor mooie reizen, een van de hobby’s van 
het echtpaar Muller. Tijdens die reizen – "heel eenvoudig, 
gewoon met een rugzak" – proberen ze zich te verdiepen 
in de gebruiken en cultuur van de lokale bevolking. In 
India kwamen ze daardoor in contact met een weeshuis 
en maakten ze het mogelijk dat een Indiaas weesmeisje 
in Nederland kon studeren. Vergelijkbare initiatieven 
namen ze voor studenten uit Bhutan, China en Syrië. "We 
proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden; het is fijn 
om er voor hen te zijn. We doen ook van alles met hen, 
gaan bijvoorbeeld naar musea. Vergeet niet dat die kinde-
ren werkelijk geen cent hebben. Het meisje uit India had 
echt geen flauw benul wat geld is en hoe de wereld eruit 
ziet. Ze kwam op Schiphol aan met niet meer dan een dun 
zomerjurkje en teenslippers."
Zo gepassioneerd als René Muller kan praten over zijn 
reizen en de ondersteuning van buitenlandse studenten, 
zo nadrukkelijk praat hij ook over zijn bestuursjaren. 
"Barend Freriks en ik hebben van begin af aan gezegd dat 
het bestuur er vooral is om te verbinden en te faciliteren. 
Dat betekent dat we op afstand besturen en niet denken 
dat we alles beter weten. Toen we net waren begonnen, 
leefden de verschillende commissies vooral langs elkaar 
heen; de leden kenden elkaar vaak niet en wisten lang 
niet altijd van elkaar wat ze deden. Daarom hebben we 
van begin af aan geprobeerd om de commissies dichter bij 
elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het organiseren van 
vrijwilligersavonden. We wilden meer eenheid, per slot 
van rekening doen we het allemaal voor dezelfde wijk."
Dat dit beleid succes heeft gehad, blijkt wel uit het feit dat 
het aantal leden in de loop der jaren flink is gegroeid, er 
zijn prachtige initiatieven geweest en er zit nog veel moois 
aan te komen. "Ik heb het gevoel dat de saamhorigheid 
echt gegroeid is, de vrijwilligers van de vereniging en 
andere leden kennen elkaar steeds beter. Natuurlijk zijn 
er ook wel eens vervelende dingen, maar dat zijn inciden-
ten. Als ik terugkijk op mijn jaren in het bestuur, ben ik 
eigenlijk best tevreden.

Johan Bosveld

Scheidend bestuurslid René Muller: 
"We doen het allemaal voor dezelfde wijk"
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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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Ooit, misschien wel driekwart jaar geleden, heb ik een 
voorlichtingsavond over  de plaatsing van ondergrondse 
vuilcontainers bijgewoond in De Molenplaats. Bewoners 
mochten hun wensen uiten ten aanzien van plaatsing of 
bezwaren maken tegen dat plan. Over het algemeen is 
men er niet op tegen als men er voordeel aan heeft: niet 
te ver weg, hooguit een paar honderd meter. Maar u voelt 
hem al aankomen: NIMBY, not in my backyard, of beter 
gezegd NIMFY, not in my frontyard. Nergens komen de 
containers immers achter huizen, maar overal ervoor. Hoe 
dan ook, NIMBY of NIMFY, het wordt moeilijk. 
Bezwaren die naar voren komen: het is te ver, ik ben oud 
en kan niet goed meer lopen, die dingen veroorzaken 
stank. De gemeenteambtenaar belooft dat er in uitzon-
derlijke gevallen voor aanpassingen gezorgd zal worden. 
Mooi. 

Ik hoorde enkele bewoners al voorstellen doen aan buren: 
ik breng de zakken wel voor je weg, maak je geen zorgen. 
Ook hoor ik mensen zeggen: als het me te ver is, pak ik 
de auto en gooi de zak met vuil achterin. Oplossingen zijn 
er altijd, maar we willen er niet op achteruit gaan uiter-
aard.

Eind december liet ik een nieuw boompje planten in het 
Artilleriepark. Er was er eentje gestorven. De tuinman had 
eerst het kadaster gebeld om te achterhalen of er op de 
bestemde plek geen kabels lagen. Merkwaardig, dacht ik, 
want er stond daar toch ook al een boompje! De tuinman 
kon zijn gang gaan, aldus het kadaster. Wat bleek, bij het 
graven stuitte de graafmachine op kabels. Ik had er al 
voor gewaarschuwd: graaf voorzichtig want je weet maar 
nooit.  Hoe betrouwbaar is het kadaster? Het was ook niet 
de eerste keer dat me dit overkwam.

Zou het bij plaatsing van de containers ook zo gaan, vroeg 
ik me af. Op het kruispunt van de Izaäk Evertslaan en de 

Blunderaars
Van Nispenstraat was men een tijdje terug ook bezig een 
kuil te graven om een container te plaatsen. Of het een 
en ander met elkaar te maken had, weet ik niet, maar 
tegelijkertijd kwam er een complete waterval over de 
Izaäk Evertslaan naar beneden. Een enorm lek zette de 
hele laan ‘blank’. Maar misschien stonden beide gebeur-
tenissen los van elkaar, maar ik vond de gelijktijdigheid 
wel heel toevallig.

Kort geleden zag ik dat men in de Van Nispenstraat 
een kuil had gegraven op de parkeerplaats links van de 
immense plataan, u weet wel de prachtige oude boom die 
hele stukken van zijn schors laat vallen, zoals een slang 
zijn vel. Tot mijn verbazing was het gat even later weer 
dicht. Eind januari zag ik dat er een container aan de 
overzijde geplaatst was vlak voor het raam van het hoek-
huis aan de Roëllstraat/Van Nispenstraat. 

Onaangekondigd werden er eind januari grote containers 
naast de poort gelegd van het Artilleriepark. Ook hier 
werd weer een kuil gegraven. Dat ging snel . Helaas weer 
een waterval. Het water kolkte door de straat. Beteuterde 
gezichten. Wat nu? Binnen een uur kwamen de hulp-
troepen: wagens, mensen, materialen. Tien tot twaalf 
lieden stonden erbij en keken ernaar. De hele straat werd 
geblokkeerd. Diezelfde dag was het lek gedicht, maar de 
betonnen kolossen bleven nog weken liggen, terwijl ze 
het uitzicht op het verkeer enorm belemmerden. Op zeker 
moment werden ze geplaatst bij Arenheem naast hun 
soortgenoten, want hier stonden al een paar containers.  

Hoeveel fouten mag je maken bij zo’n project? Had dit 
voorkomen kunnen worden? Wie is hier schuldig aan ? En 
wie zal dit betalen? Tja, niet de blunderaars? Wie dat ook 
mogen zijn.

Jaap van den Berg
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Deze werklieden valt niets te verwijten; zij zijn 
slechts uitvoerders van opdrachten van anderen.
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Het is hem vast al vaak gevraagd, maar toch kan ik niet 
nalaten er nog even naar te informeren: Waar komt 
zijn fascinatie voor het na-oorlogse Arnhem nu eigen-
lijk vandaan?  “Ik ben een kind van mijn tijd. Ik werd 
(betrekkelijk) kort na de Tweede Wereldoorlog geboren 
op de Hulkesteinseweg. Daar speelde ik in de jaren vijf-
tig op straat en in de tuin, en werd er door mijn moe-
der op gewezen dat de baksteenbeschadigingen aan 
het huis het gevolg waren van “kogels”. Ze zal, denk ik 
nu, schade door mortierscherven hebben bedoeld. De 
Hulkesteinseweg werd in 1944 door Britse geallieerden 
gebruikt om van Oosterbeek naar de Rijnbrug in Arnhem 
te komen. Er is daar in die buurt (Klingelbeek, Heijenoord/
Lombok) hevig gevochten tussen Duitsers en Britten. Niet 
dat mijn moeder daaronder geleden had, want zij en mijn 
vader kwamen pas in 1947 in Arnhem wonen.”

Tijdelijke ontrouw
Het bleef niet bij een paar jeugdherinneringen. Onderhand 
woont Crone bijna zijn hele leven in zijn geboortestad, al 
verhuisde hij wel diverse keren: Prümelaan (Angerenstein),  
Kraaiensteinlaan (Over het Lange Water), Van der Helllaan 

(Angerenstein), Lorentzlaan (Sonsbeek-
Noord), Oude Velperweg en Singelstraat 
(Spijkerkwartier) boden hem onderdak, 
waarna hij ten slotte neerstreek in de Van 
Lawick van Pabststraat, waar hij het al 
ruim 28 jaar uithoudt. Alleen de vervul-
ling van zijn militaire dienstplicht en zijn 
studie in Enschede dwongen hem tot tij-
delijke ontrouw aan Arnhem.
In al die jaren beperkte Crone zich niet 
tot alleen maar schrijven over de stad 
die hem zo na aan het hart ligt; hij 
was ook jarenlang bestuurlijk actief 
(in het bestuur van de Wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier) en zat zes jaar 

lang in de Arnhemse Commissie Straatnaamgeving. Dat 
resulteerde in 2013 in het boek Arnhem dubbelstad. 
Toen het commissiewerk stopte werd hij secretaris van 
de Vereniging Stadsschoon Arnhem. Van die club nam hij 
kortgeleden  afscheid.

Van Buik tot Burgers’
In Arnhem gezien door Crone passeert een breed scala 
aan onderwerpen de revue, van de AKU-fontein op het 
Willemsplein tot de Arnhemse Allee en van jazzcafé De 
Buik tot Burgers’ Dierenpark. “Het boek is een weergave 
van hoe ik de afgelopen halve eeuw Arnhem heb ervaren. 
Arnhem gezien door Crone is een heel subjectieve weer-
slag van mijn beleving van de stad. Dat anderen Arnhem 
heel anders zien, lijkt mij duidelijk”. 
Wie de inhoudsopgave van het boek doorneemt, ziet dat 
er vooral onderwerpen van boven de Rijn in staan, en 
slechts een enkel verhaal over ‘Zuid’. De schrijver geeft 
het eerlijk toe: “Ik houd meer van Noord dan van Zuid. 
Het zal er aan liggen dat mijn wortels in het noorden van 
de stad liggen. Het poldergebied ten zuiden van de Rijn is 
door mij lange tijd als terra incognita beschouwd. Tijdens 
mijn omzwervingen en wandelingen door de stad leerde 
ik van met name Arnhem-Noord houden. Ik ging schrijven 
over de parken - vooral Sonsbeek, het Spijkerkwartier 
(over prostitutie daar) en de Burgemeesterswijk (zoals 
nu in Kees’ Column). Toch leerde ik langzamerhand dat 
Arnhem méér is dan Arnhem-Noord en dat ook in –Zuid 
erg mooie plekken zijn om te wonen.”

Historisch
Bijna altijd zit er een historische component in de ver-
halen, en vaak is een recente gebeurtenis de aanleiding 
voor een interessant uitstapje naar het - minder bekende 
- Arnhems verleden. De fascinatie voor hoe het vroeger 
was, betekent trouwens niet dat Crone van de ‘Vroeger 
was alles beter’-school is. Zo schroomt hij bijvoorbeeld 
niet om in het hoofdstuk ‘Veranderend beeld’ te laten 
weten dat hij eigenlijk best gecharmeerd is van de twee 
kantoortorens die – vanuit onze wijk gezien – opdoemen 
achter Arnhem Centraal. Een opvatting waarmee hij 
menig wijkbewoner flink tegen de haren in zal strijken. 
Het zijn juist die soms dwarse meningen en onverwachte 
invalshoeken die de charme van het boek maken. Want 
lezen over wat iedereen al weet en vindt, daar zit ten-
slotte niemand op te wachten.  

Loes Meeuwissen

Kees Crone’s fascinatie voor 
het na-oorlogse Arnhem

“Ik ben een kind 
van mijn tijd” 
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Schrijver, journalist, en columnist Kees Crone is een ware Arnhem-adept en 
-expert, zoals wij als wijkgenoten natuurlijk al lang weten. Een dezer dagen ver-
schijnt zijn nieuwste boek ‘Arnhem gezien door Crone’, uitgegeven door boekhan-
del Hijman Ongerijmd. Het bevat een selectie van verhalen over de ontwikkeling 
van de stad ná de Tweede Wereldoorlog, zoals die gepubliceerd zijn op de website 
Arnhem Direct, in de rubriek Ansichtkaarten.

De Van Eckstraat in 1945 met op het eind ‘de boom die alles 
zag’. Foto Nico Kramer

De boom zag ook hoe in maart 1978 een kraakpand ontruimd 
werd. ME-ers kwamen er niet aan te pas. Foto Gerth van 
Roden

Crone besteedt in zijn boek ook aandacht aan delen van het Burgemeesterskwartier. Het hoofdstuk ‘De boom die alles zag’ 
gaat over de Van Eckstraat en de vorig jaar gekapte 120 jaar oude, monumentale kastanje.

10

Linde van Eck 
De monumentale 120 
jaar oude kastanje aan 
het begin van de Van 
Eckstraat die vorig jaar 
gekapt moest worden 
is vervangen door een 
lindedoom. Er was de 
bewoners een grote 
boom beloofd. De linde 
die er nu staat is niet 
groot, maar wel gro-
ter dan het exemplaar 
dat er daarvoor heel 
eventjes stond. Op 
de buurtapp Nextdoor 
was even lichte paniek 
toen die eerste boom 
ineens verdwenen was. 
Daarna kwam er geluk-
kig een grotere linde 
voor in de plaats. Linde 
van Eck, een mooie 
meisjesnaam. Dat ze 
gelukkig groot mag 
worden in de gezellig-
ste straat van de wijk. 
En even geliefd als de 
kastanje.

Henk Donkers
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Lonneke Demoed woont aan de Van Lawick van Pabststraat en heeft 
ruimschoots haar sporen verdiend in de internationale modewereld. 
Na haar opleiding aan Artez in Arnhem, werkt ze in Italië voor Diesel 
en is ze 20 jaar hoofdontwerper bij People of the Labyrinths, het 
modemerk van haar broer Hans en zijn partner Geert de Rooij, ook 
bewoners van de Burgemeesterswijk. Onlangs opende Lonneke een 
eigen winkel in het Modekwartier in Klarendal: Ace Eleven

Vrouwencollecties, mannencollecties en kindercollecties waren jarenlang haar 
domein, maar in haar eigen winkel richt ze zich nu op lingerie voor vrouwen 
die een borstoperatie hebben ondergaan. Aan die keuze ging een lange weg 
vooraf. Dertien jaar geleden werd voor de eerste keer borstkanker bij haar 
geconstateerd. “Na de operatie werd ik door het ziekenhuis doorverwezen naar 
een zaak voor speciale lingerie voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. 
Ik verbaasde me toen al over de lingerie die voor mij te veel een medische 
uitstraling uithad. Ik was gewend om mooie lingerie te dragen, maar dat was 
dus een probleem”, vertelt Lonneke. “Ik weet nog dat ik na mijn behandeling 
een speciaal badpak heb aangeschaft, maar als ik dan met mijn vriendinnen 
aan het strand lag en ik keek opzij, zag ik dat het er bij hen toch anders uit-
zag. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik toen. Ik begon te experimenteren, 
kocht de goedkoopste beha bij de Hunkemöller, haalde die uit elkaar om hem 
vervolgens te verknippen en te verbeteren.”  

“LINGERIE VOOR VROUWEN DIE BORSTKANKER HEBBEN 
GEHAD HAD TE VEEL EEN MEDISCHE UITSTRALING”

Maatschappelijke betekenis
Na een jaar komt de ziekte terug en wordt ze weer behandeld. Ze blijft werken 
voor People of the Labyrinths, maar als ze vier jaar geleden voor de derde keer 
borstkanker krijgt, gaat er iets knagen. “In die periode overwogen Hans en 
Geert te stoppen met People of the Labyrinths dus ging ik na mijn behandeling 
op zoek naar een andere baan. Ik was al heel ver in de sollicitatieprocedure 
voor ontwerper, maar realiseerde me dat ik weer hetzelfde zou gaan doen 
als wat ik al jaren deed, alleen bij een ander bedrijf. Al langer speelde ik met 
het idee om meer te doen met lingerie voor vrouwen die borstkanker hebben 
gehad en ik wilde iets neerzetten wat maatschappelijk betekenis heeft. Toen 
heb ik de knoop doorgehakt. Ik wil niet later spijt krijgen van iets wat ik niet 
heb gedaan.”

Afwasmachineproef
Het lingeriemerk Ace-Eleven is geboren. Voor de ontwikkeling van haar eerste 
collectie zoekt ze contact met vrouwen die borstkanker hebben gehad. Ze 
voert gesprekken, organiseert pas-sessies en probeert dingen uit. Dat mondt 
uit in een beha met een speciaal ontwikkeld – en inmiddels gepatenteerd – 
decolleté. “Een beha voor vrouwen die borstkanker hebben gehad moet aan 
de bovenkant goed aansluiten op het borstbeen. Voor mezelf bedacht ik de 
afwasmachineproef”, vertelt ze lachend. “Als ik tijdens het in- en uitruimen 
van de afwasmachine naar beneden keek en mijn beha bleef goed zitten, dan 
was het oké.”
Ze maakt prototypes en reist af naar Italië, waar ze nog contacten heeft uit 
haar tijd bij Diesel. In Italië wordt haar eerste collectie gemaakt, die in mei 
2017 het levenslicht ziet. Het is een vrouwelijke collectie met beha’s, slips en 
badkleding. Binnenkort komt haar tweede collectie op de markt.

Overgang
“Veel soorten borstkanker zijn hormoon gerelateerd. Dat betekent dat je 
hormoonbehandelingen krijgt, waardoor je in de overgang komt. Vooral voor 
jonge vrouwen is dat heel confronterend. Je lichaam verandert, je huid wordt 
dunner, je krijgt last van opvliegers. Ik wil met mijn lingerie vrouwen weer 
het ‘lingeriegevoel’ geven. Je moet je lichaam weer leren accepteren en daar 
kan mooie lingerie bij helpen. Ik besteed daarom ook veel aandacht aan de 
slips. Het moet allemaal niet te ‘corset-achtig’, ik kies voor meer luchtigheid 

Lonneke Demoed opent eigen winkel in Modekwartier

Vrouwelijke lingerie voor 
vrouwen die borstkanker 
hebben gehadfo
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adverteren? 

mail naar

penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 

Je komt tot jezelf in de bergen. 
Wandel mee! Met ervaren, 
gediplomeerde, Nederlandse gids. 
Bel 0626370847 of mail 
info@bergwandelen-bloemers.nl
www.bergwandelen-bloemers.nl

en gebruik mooie materialen die lekker zitten. Ik besteed 
ook veel aandacht aan de schouderbandjes, die mogen 
wel een beetje speels zijn.” 

“IK KIES VOOR LUCHTIGHEID EN MOOIE 
MATERIALEN DIE LEKKER ZITTEN”

Protheses
De verkoop van Ace-Eleven gaat de eerste tijd vanuit haar 
huis en via de webshop. Af en toe organiseert ze bijeen-
komsten waar vrouwen kunnen komen passen. De reac-
ties zijn enthousiast. Ondertussen verdiept Lonneke zich 
ook in protheses. “De standaard borstprotheses worden 
gemaakt van siliconen. Nadeel van dat materiaal is dat 
het vrij zwaar is. Het is ook kostbaar, zo’n prothese kost 
tussen de 150 en 250 euro – de verzekering vergoedt er 
1 per jaar - en je moet ze goed onderhouden. Ik heb nu 
protheses ontwikkeld die gemaakt zijn van memoryfoam, 
een veel lichter materiaal. Daardoor zit ik niet vast aan 
brede schouderbanden. Het materiaal is ook veel goedko-
per, zo’n prothese kost rond de 15 euro.”
Over de nieuwe protheses heeft Lonneke in het begin haar 
twijfels. Maar die verdwijnen na de reactie van een vrouw 
met grote protheses die verzucht met deze protheses 
eindelijk te kunnen bukken zonder dat ze alles moet vast-
houden omdat ze anders niet op hun plaats blijven zitten.

Eigen winkel
Een eigen winkel is de volgende stap voor Ace-Eleven. Na 
een zoektocht naar een geschikt pand die eerst naar de 
binnenstad leidt, komt Lonneke uiteindelijk terecht bij een 
pand in het Modekwartier in Klarendal. Daar heeft  ze op 
Klarendalseweg 150 nu haar winkel. Een intieme ruimte 
met roze muren en een grote pasruimte. “Eigenlijk vind 
ik dat dit soort lingerie ook gewoon bij de Bijenkorf of 
andere winkels zou moeten hangen, wat in het buitenland 
al veel vaker gebeurt. Maar zolang dat nog niet het geval 
is, wil ik vrouwen hier de gelegenheid bieden om in een 
zaak met lingerie-uitstraling te passen en mooie lingerie 
aan te schaffen”.

Hanneke Nagel
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Voeding is de brandstof voor ons lichaam en eten 
is een beleving; meestal tenminste. Voor mensen 
met kauw- en slikproblemen, ouderen, patiënten 
die net een operatie hebben ondergaan of chro-
nisch zieken is gezellig eten echter meestal geen 
vanzelfsprekendheid. Vaak zijn ze mensen aan-
gewezen op zoete drinkvoeding van voedingsbe-
drijven als Nutricia. Het plezier in eten verdwijnt 
en ondervoeding ligt op de loer. “Dat probleem 
is vanaf nu verleden tijd door de smaakvolle en 
gevarieerde productenlijn van Fijnproevers” zegt 
wijkgenoot Boudewijn Oude Elberink die in de Van 
Nispenstraat woont.

Het voedingsconcept van Fijnproevers biedt gevarieerde, 
hartige, smaakvolle en bovenal energie- en eiwitrijke 
eetmomenten. De natuurlijke en glutenvrije ingrediënten 
vormen de basis voor de bereiding. De producten zijn 
inzetbaar voor de invulling van een compleet dagmenu 
maar ook gewoon als soepje, tussendoortje of smoothie. 
Wat is het verschil met het reguliere eten? Er zijn twee 
belangrijke verschillen volgens Boudewijn. “Voor men-
sen met slikproblemen moet het product een minimum 
substantietaaiheid hebben. Als het product te dun of te 
vloeibaar is kunnen mensen zich verslikken. Verder moet 
het product amylase resistent zijn. Dat wil zeggen dat 
het geen vocht mag loslaten. Als je een lepel met eten 
in je mond stopt beginnen je speekselklieren onmiddel-
lijk enzymen aan te maken om de vertering op gang 
te brengen. Als je vervolgens die lepel weer in je eten 
legt, gaan die enzymen op je bord gewoon door met hun 
werk. Er verschijnt dan een waterig laagje op je eten. Dat 
vloeibare laagje geeft risico’s op verslikken. Dat moet je 
voorkomen.”

Smaakgeheimen
Boudewijn Oude Elberink  is van huis geen voedings-
deskundige. “Ik ben in 2016 eigenlijk bij toeval als 
interim manager bij Fijnproevers terecht gekomen” zegt 
Boudewijn, “Van het begin af aan was ik getroffen door de 
visie en gedrevenheid van de initiatiefnemers; dat maak-
te me enthousiast. Ik voelde het als ontzettend waarde-
vol om aan dit project te werken. Daarom heb ik na een 
aantal maanden samenwerken de stoute schoenen aan-
getrokken en ben medeaandeelhouder geworden”. Het 
project is in 2013 gestart door het ondernemersechtpaar 
Adrie en Miriam van der Loo. Zij zijn de oprichters van Op 
Smaak BV, de vennootschap waaronder ook Fijnproevers 
valt. Ze runden een succesvol restaurant in Eersel, Noord-
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Dankzij wijkgenoot kunnen 
mensen met kauw- en slik-
problemen toch lekker eten

breiden kijken we ook naar het buitenland, en naar 
particulieren en de thuiszorg. Daarom kom je ons 
ook tegen op Twitter en Facebook.

Vergrijzing
Boudewijn Oude Elberink verwacht dat de belang-
stelling groeit omdat de bevolking verder vergrijst 
en kans op slikproblemen toeneemt. Daarnaast 
willen mensen ook steeds meer natuurlijke pro-
ducten met niet te veel suiker. “Dat is namelijk 
een nadeel van de grote fabrikanten van medische 
voeding”, zegt hij. “Daar wik ik niet bij horen; we 
willen hoogwaardiger en smaakvoller eten bieden”. 
De producten van Fijnproevers bestaan allemaal uit 
kleine porties met veel energie en eiwit. Zo hoeft 
niemand grote hoeveelheden te consumeren om 
toch de juiste voedingswaarden binnen te krijgen. 
Die voedingswaarden staan keurig op de verpak-
king vermeld zodat iedereen eenvoudig kan nagaan 
hoeveel hij binnenkrijgt.

Alle producten worden in het zuiden van het land 
bereid en daarna diepgevroren. Om het hele land 
efficiënt te bedienen worden de leveringen gebun-
deld en op vaste dagen in verschillende regio’s in 
Nederland bezorgd. Voor Arnhem en omgeving zijn 
woensdag en vrijdag de bezorgdagen. 

Crowdfunding
Voor verdere ontwikkeling van het concept is geld 
nodig. Daarom is een tijd geleden een oproep 
tot crowd-funding gedaan. Die oproep was een 
geweldig succes. Op een gegeven moment was al 
129% van het gevraagde budget binnengestroomd. 
Daarbij zaten ook investeringen van diverse bewo-
ners uit de Burgemeesterswijk. In 2014 won 
Mirjam van der Loo de Herman Wijffels innovatie-
prijs. Die award leverde naast een geldbedrag ook 
veel naamsbekendheid op. “Binnenkort krijgen we 
subsidie van de Europese Unie”, aldus Boudewijn. 
“In de toekomst is het niet uitgesloten dat we via 
crowd-funding opnieuw een beroep op de wijk 
doen. Ik ben er namelijk vast van overtuigd dat we 
goud in handen hebben. Aan mij zal het niet liggen 
dat de productenlijn geen succes wordt”.

Christ van Gurp

Meer informatie op www.fijn-proevers.nl 

Brabant en ontwikkelden het merk SMAAKgeheimen, een 
serie tapenades, pesto’s, kaasdips en dressing die in hun 
restaurant populair waren. Allemaal bereid met natuur-
lijke ingrediënten en glutenvrij. In het restaurant kookte 
Miriam van der Loo ook vaak voor ouderen en mensen 
die geen vast voedsel verdragen. Het was haar passie om 
deze mensen toch weer een eetbeleving te geven.”

Een mens slikt 2000 keer per dag
Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven 
was geïnteresseerd in SMAAKgeheimen en vroeg Miriam 
van der Loo eens langs te komen. Tijdens het gesprek 
kwam ook de problematiek van patiënten met slikpro-
blemen ter sprake. Een belangrijker onderwerp dan je 
denkt want ieder mens slikt zo’n 2000 keer per dag. 
Door een operatie, kanker, ouderdom of kaakproblemen 
kunnen sommige patiënten geen gewone maaltijden nut-
tigen. Voor hun voeding zijn ze aangewezen op zoete 
drinkvoeding, die ze vaak niet lekker vinden vanwege de 
metaalsmaak. Ondervoeding ligt dan op de loer. Vanuit 
deze gedachten is de ontwikkeling en het concept voor 
Fijnproevers ontstaan.

Proeverij
“We richten ons in eerste instantie op zorg verlenende 
instanties in Nederland. Mijn taak is om de naamsbe-
kendheid van Fijnproevers te vergroten en klanten voor 
de producten zien te werven. Dat betekent dat ik stad en 
land afreis met mijn koffertje om het eetconcept te pro-
moten”, aldus Boudewijn. “Ik ben als het ware elke dag 
bezig met het organiseren van een proeverij. De reacties 
zijn vrijwel altijd lovend. De producten zien er niet alleen 
fantastisch uit, ze smaken ook goed. Met Sinterklaas had-
den we speciale pepernoten. Niet van die harde waar je je 
tanden op breekt maar pepernoten die letterlijk wegsmol-
ten in je mond. Ideaal voor mensen met slikproblemen. 
Een product mooi en aantrekkelijk vinden is één ding, 
maar om het daarna te bestellen is andere koek. Tussen 
het eerste contact en de daadwerkelijke afname van de 
productenlijn zit vaak meer dan driekwart jaar. De zorg 
verlenende instanties zijn namelijk via contracten gebon-
den aan leveranciers en die contracten kunnen ze niet van 
de ene op de andere dag opzeggen.” 
“Dat maakt het ook best wel spannend, als je geld in 
het bedrijf hebt gestoken en thuis ook nog een gezin 
hebt te onderhouden”, zegt Boudewijn. De toekomst ziet 
er echter rooskleurig uit. In twee jaar tijd is de omzet 
verdrievoudigd en de verwachting is dat er elk jaar een 
flinke toename valt te noteren. Om de klantenkring uit te 



GEZOCHT
Wijkcontact zoekt NIEUWE BEZORGERS
Enkele vrijwilligers die jarenlang Wijkcontact 
bezorgd hebben, houden er helaas mee op. 
Dit nummer, het aprilnummer, is het laatste 
dat zij rondbrengen. Daarom zijn we per juni/
juli 2018 op zoek naar drie nieuwe bezorgers. 
Dat kunnen scholieren zijn die wat willen bij-
verdienen, of andere vrijwilligers die het leuk 
vinden om door de wijk te wandelen en deur 
na deur Wijkcontacten te bezorgen. 
De wijk is ingedeeld in enkele bezorggebie-
den; per gebied ben je 1,5 tot 2 uur bezig om 
de wijkkranten te bezorgen. Het blad wordt 
5 keer per jaar in de wijk bezorgd, buiten 
de schoolvakanties. Je krijgt er € 20,00 voor 
betaald.

Heb je belangstelling, stuur dan een email 
naar Gerard van Ede: g.ede@upcmail.nl of bel 
hem op nummer 06 51593198.

Gerard van Ede
Bezorgcoördinator Wijkcontact
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BOEK
Wie is die man die bijna dagelijks omstreeks de klok 
van 17 uur de flatdeur achter zich dicht trekt en richting 
stadscentrum wandelt? U raadt het al, dat kan niemand 
anders dan uw columnist zijn. Waar gewone mensen op 
dat tijdstip hun hond uitlaten, gaat hij op onderzoek uit. 
Hoe dacht u dat hij anders aan zijn informatie komt? 
Om jarenlang op verschillende Arnhemse webfora zijn 
ervaringen te kunnen delen, is het wel zaak om op de 
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het 
stadslandschap. Al flanerend vallen de belangrijkste maar 
ook onbenullige bijzonderheden in het oog.

Zo, die AKU-fontein ziet er wel erg armzalig uit, maar om 
die patio dan maar te slopen, is weer een ander uiterste. 
Een fikse opknapbeurt zou dit wederopbouwmonument 
weer in zijn oude glorie kunnen herstellen. Typisch iets 
om te delen via Arnhem-Direct of de website van de 
Burgemeesterswijk. Op of rondom de Markt valt eveneens 
veel te zien en beleven. Dat Huis der Provincie ziet er na 
de renovatie gelikt uit, maar ja, daar is dan wel 42 miljoen 
euro van uw en mijn geld in gestoken. En het Paradijs mag 
ook worden gezien. Was het daar eerder een achenebbisj 
zootje van garages, loodsen, pakhuizen en rommelige 
flats, nu is het een modern eldorado waar een woning 
alleen betaalbaar is voor goed verdienende yuppen.

Of het nu over de Rodenburg- of Steenstraat, het 
Spijkerkwartier, de Rijnkade, het Station-, Willems-, 
Velper-, Nieuwe-, Gele Rijders- of Kerkplein gaat, overal 
valt wat te bekijken. Opereerde in het Spijkerkwartier 
sinds jaar en dag de lichte brigade, sinds een jaar of twaalf 
werkt daar geen straatmadelief meer. Huizen werden 
opgeknapt en vlakbij de plek waar eerder in Thialf werd 
gezwommen, verrezen mooie huizen en appartementen in 
het splinternieuwe buurtje Spijkerbroek.

Maar soms ligt iets frappants gewoon om de hoek, in het 
Burgemeesterskwartier. Voorheen wisten zelfs geboren 
en getogen wijkbewoners de non-descripte Van Eckstraat 
nauwelijks te vinden. Dat werd anders toen Wijkcontact 
in oktober 2017 informeerde, dat het in die straat 
einde verhaal was voor de meer dan honderd jaar oude 
kastanjeboom. 

Om over deze zaken alleen op vluchtige digitale media 
als Arnhem-Direct, of website van de Burgemeesterswijk 
te berichten, vond zowel uw columnist als zijn uitgever 
HijmanOngerijmd, jammer. Vandaar het boek Arnhem 
gezien door Crone. Een boek om vast te pakken, weg 
te leggen en later weer op te pakken. Koop het bij 
HijmanOngerijmd of Toines Primera!

Kees Crone

Nieuws 
uit het 
bestuur
Dit is mijn laatste bijdrage 
aan ‘nieuws uit het bestuur’ 
als voorzitter. Medio mei neem 
ik tijdens de algemene leden-
vergadering met een voldaan 
gevoel afscheid en draag het 
stokje over aan de nieuwe 
voorzitter. Zoals ik ook in het 
interview elders in dit nummer 
aangeef vind ik dat na zeven 
jaar nieuw elan in het bestuur 
moet komen, met een nieuwe 
voorzitter met andere ideeën 
en nieuwe energie.
Er zijn de komende tijd uitda-
gingen genoeg. Denk aan het 
project ‘De Burgemeesterswijk 
verduurzaamt’ (waarover 
meer elders in dit nummer), 
de voorbereiding van het lus-
trum voor het 40 jarig bestaan 
van de wijkvereniging in 2020, 
het initiatief om – samen met 
de Penseelstreek - te komen 
tot een eigen wijkcentrum 
in De Bakenmat en de ver-
grijzing van het bewonersbe-
stand. Het zal in de toekomst 
een uitdaging blijven om onze 
prachtige wijk in stand te hou-
den. Zowel het bestuur als 
onze commissies zullen hier-
aan bijdrage leveneren samen 
met de bewoners. De huidige 
bewoners in de wijk wonen zo 
mooi dankzij de inzet van de 
bewoners die rond het jaar 
1900 de wijk hebben neer-
gezet en verder ontwikkeld. 
Onze uitdaging is om de wijk 
‘klaar te maken’ voor de vol-
gende generaties.
Rest mij de bestuursleden en de 
leden van de commissies veel 
succes te wensen bij hun inzet 
en de bewoners van de wijk 
veel woonplezier.

Barend 
Freriks, 

voorzitter
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STRENG VERBODEN 
HONDEN TE LATEN POEPEN
Man laat hond poepen in plantsoentje.
Jongetje (7) ziet dat de man de drol laat 
liggen. 
Hij zegt: “Dat mag niet. U moet de poep 
opruimen.”
Man: “Er staat nergens een bordje dat het 
niet mag.”
Jongetje maakt bordje ‘Streng verboden 
honden te laten poepen.’

Henk Donkers

‘Dit afval is hier illegaal 
achtergelaten. Dat is strafbaar.’ 
De plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers heeft nogal wat te weeg 
gebracht in onze wijk. Veel mensen willen ze niet voor hun deur, maar wel op 
loopafstand hebben. Ze zijn bang voor overlast. 
Bij ons voor de deur staan al jaren ondergrondse containers. Afgelopen week 
zette iemand (uit de wijk of van daarbuiten) een lade naast de container. Zou 
die persoon gedacht hebben dat die lade er in zou kunnen? Lijkt me niet. De 
lade heeft er dagenlang gelegen. Toen kwam er iemand van de gemeente 
en die plakte er een sticker op: Dit afval is hier illegaal achtergelaten. Dat 
is strafbaar. De dader die wordt betrapt of opgespoord kan een fikse boete 
verwachten.
De ambtenaar nam de lade niet mee, mogelijk om wijkgenoten erop te wijzen 
dat je geen grofvuil bij de containers mag zetten. 
Een dag later kwam de vuilnisauto van Suez. Die takelde de ondergrondse 

VOOR WIE DE REGELS VOOR 
GROFVUIL NIET KENT
Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet 
in de gewone afvalcontainer past. 
Grofvuil kunt u zelf wegbrengen of 
laten ophalen. 
Wegbrengen kan bij het het afval-
brengstation op het industrieterrein 
aan Beijerinckweg 9a. Daar wordt 
het gescheiden ingezameld zodat 
waardevolle grondstoffen hergebruikt 
kunnen worden. U kunt daar 6 keer 
per jaar gratis grofvuil afleveren tot 
maximaal 1 m3 per keer. Vergeet uw 
afvalpas niet mee te nemen.
Laten ophalen kan ook, maar dat 
kost 36,50 per m3. Dat bedrag moet 
vooraf betaald worden. Huishoudens 
met een smalle beurs die in het bezit 
zijn van een Gelrepas kunnen 2 keer 
per jaar gratis grofvuil laten ophalen 
tot een maximum van 2 m3.
Meer informatie: https://www.arn-
hem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/
afval/afval_abc/grofvuil

containers omhoog en stortte de 
inhoud in zijn laadbak. De lade 
bleef liggen, want met de hand die 
lade in zijn hoge, afgesloten laad-
bak kieperen, kon de bestuurder 
niet. En aan de hijsarm van zijn 
wagen zit alleen een haak, geen 
grijper.
Inmiddels is de lade weg. 
Opgehaald door de oorspronkelij-
ke eigenaar die er voor de zoveel-
ste keer langsliep, de sticker zag, 
schuldgevoelens kreeg en zich 
van zijn zonde wilde verlossen? 
Nee, de buurman die vaker rot-
zooi van de straat opruimt, ver-
telde me dat hij de lade zo ver in 
elkaar getrapt had dat de stukjes 
klein genoeg waren om in de con-
tainer te stoppen.

Henk Donkers

PS Tip voor de gemeente. Plak op 
elke container een sticker met de 
mededeling: Het achterlaten van 
afval dat niet in de container past 
is strafbaar.. 
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Lezen = op reis gaan
Een leesgroep = 
samen op reis gaan
Lezen is een genoegen dat nog fijner en interes-
santer wordt als je, wat je leest, samen met ande-
ren deelt. Dat vinden althans de leden van drie 
leesgroepen in de Burgemeesterswijk waarmee we 
spraken. 

De drie leesgroepen tellen alle drie leden die in de 
Burgemeesterswijk wonen maar er zitten ook leden in uit 
andere wijken. Ze bestaan alle drie langer dan 10 jaar. 
Twee groepen richten zich op romans en bestaan geheel 
uit vrouwen. Eén groep leest alleen historische boeken en 
bestaat uit vier mannen en twee vrouwen. De beperkte 
omvang – 6 of 7 leden - draagt volgens de betrokkenen bij 
aan de continuïteit. De groepen zijn beslist geen duiventil-
len. Er wordt serieus over de boeken gesproken.  
Twee leesgroepen ontstonden door onderlinge, vriend-
schappelijke contacten. De geschiedenisgroep is ontstaan 
via Senia, een landelijk platform dat leesgroepen facili-
teert (www.senia.nl). Veel leden zijn inmiddels met pen-
sioen. De groepen komen 5 of 6 keer per jaar bij elkaar 
voor bijeenkomsten van 2 tot 3 uur. 

Motivatie
Waarom worden mensen lid van een leesgroep? Volgens 
Inez Vereijken levert de leesgroep haar “stof om na te 
denken over het leven”. Je ontdekt verschillende per-
spectieven om naar een verhaal te kijken. De onderlinge 
betrokkenheid speelt ook een belangrijke rol. De bijeen-
komsten zijn interessant en gezellig. 
Ook Marijke Brasseé, Yvonne de Haas, Tine Plant en Adry 
Zevenbergen vinden de onderlinge band, die door de 
jaren heen ontstaan is binnen hun leesgroep, belangrijk. 
Hun ervaring is dat deelname aan de groep maakt dat je 
boeken leest die je anders zou laten liggen. Ook verdiep 
je je meer in de gekozen boeken. 
Gerard Slag neemt deel aan de geschiedenisleesgroep 
vanuit een historische belangstelling die hij al heeft sinds 
zijn middelbareschooltijd. Hij vindt het leuk om met 
andere mensen geschiedenisboeken te bespreken. “Je 
verbreedt je beeld doordat er ideeën vanuit verschillende 
achtergronden naar voren komen”. 

Boekenkeuze
De keuze van de te bespreken boeken verloopt in elke 
groep weer anders. In de groep van Inez neemt iedereen 
een boek mee dat zij al gelezen heeft en dat ze geschikt 
vindt voor bespreking. De groep kiest vervolgens uit dit 
aanbod. 
De groep van Marijke c.s. pakt het minder gestructureerd 
aan. De groep neemt aan het eind van elke bijeenkomst 
ruim de tijd om op basis van spontane suggesties van de 

leden tot een keuze te komen. Het leuke daarvan is dat 
er heel wat publicaties (nieuw en oud) de revue passeren. 
Tine houdt een lijst bij van boeken die uiteindelijk niet 
gekozen zijn; daar kan de groep zo nodig een volgende 
keer uit putten. Een nieuw boek kiest deze groep ook 
wel eens aansluitend bij een eerder gelezen boek. Zo 
staat nu ‘Mazzel Tov’ van Margot Vanderstraeten op het 
programma nadat de groep onlangs ‘Judas’ van Amoz Oz 
gelezen heeft, dat ook over Israël en de joodse gemeen-
schap gaat.  
In de groep van Gerard verloopt het keuzeproces heel 
anders omdat zij gebruik maken van een lijst met zo’n 
50 titels die Senia elk jaar in mei/juni aanbiedt. Wat zij 
gaan lezen ligt dan voor een jaar vast. Senia levert van 
de gekozen titels een samenvatting en discussievragen. 
Tegelijkertijd legt de groep de data voor de bijeenkomsten 
vast. Gerard: “Dat werkt goed; eigenlijk is iedereen altijd 
aanwezig op de bijeenkomsten; we houden er allemaal 
rekening mee.”  

Gestructureerde aanpak 
Ook het verloop van de bijeenkomsten verschilt per groep. 
De groep van Inez komt bij elkaar bij een van de leden 
thuis. Sinds kort hanteert de groep een gestructureerde 
aanpak met een gedegen voorbereiding door een van de 
leden. Jaren geleden, toen alle leden nog een baan had-
den,  was het soms vliegen en rennen om ook nog naar de 
leesgroep te gaan. Nu bijna ieder met pensioen is, blijkt 
het echter niet veel anders te zijn. De leden zijn druk met 
allerlei activiteiten zoals reizen en voor kleinkinderen zor-
gen. Er dreigde de klad in te komen. Bijeenkomsten wer-
den afgezegd of boeken werden maar half gelezen. Een 
van de leden luidde toen de alarmbel. De groep belegde 
een extra bijeenkomst bij een etentje en stelde zichzelf 
de vraag: willen we dit zo? Inez: “Het heeft uiteindelijk 
heel positief uitgepakt. Iedereen bleek de groep als zeer 
waardevol te zien en wilde beslist doorgaan.” 

De groep heeft daarna nieuwe afspraken gemaakt over 
de aanpak. Inez: “We starten nu met een rondje waarin 
we een globale indruk geven en een cijfer. Dan volgt een 
rondje waarin we de diepte in gaan aan de hand van 
voorbereide vragen. We bespreken vooral hoe ieder van 
ons het boek ervaart. Wat spreekt aan in het verhaal? 
Herken je jezelf in de personages? Wat is de relatie met 
de huidige tijd?  Een mooi, klein boekje als ‘Een jihad van 
liefde’ van Mohamed El Bachiri en David van Reybrouck 
laat zien dat je, ook als je iets verschrikkelijks overkomt, 
daar vanuit verschillende perspectieven naar kunt kijken. 
Dat werkt dan bewustmakend. Ook het taalgebruik krijgt 
aandacht. We lezen elkaar mooie passages voor en halen 

Leesgroep Inez

Leesgroep Gerard 

Leesgroep Marijke 
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Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

Jachthoornlaan 1A, 
(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

Welke boeken lazen de leesgroepen en wat 
vonden ze ervan?
De leesgroepen lazen het afgelopen jaar onderstaan-
de boeken. De waardering was soms unaniem (zeer) 
positief (+) of negatief (-) of de meningen waren ver-
deeld (+ en -). 

Leesgroep Inez: 
• (++) Arthur Japin; Kolja. Een verhaal over 

Tsjaikovski en zijn broer. Thema’s zijn 
doofheid, muziek en homoseksualiteit. 

• (++) Benedict Wells; Het einde van de 
eenzaamheid. Over drie kinderen die hun 
ouders verliezen. Een dramatische verhaal 
over het onveranderlijke in de mens. 

• (+/-) Stefan Hertmans; Oorlog en 
Terpentijn. Een kleinzoon reconstrueert op basis 
van nagelaten aantekeningen het leven van zijn 
grootvader, o.a. in WOI. 

• (++) Otto de Kat; Julia. Een zoon volgt tegen zijn zin 
zijn vader op als fabrikant; met dramatische gevolgen 
voor zijn grote liefde Julia.

• (++) Mohamed El Bachiri/ David van Reybrouck; 
Een jihad van liefde. De schrijver, die zijn vrouw 
verloor bij een aanslag in Molenbeek, wil 
desondanks niet zwart wit denken. 

Leesgroep Marijke: 
• (++) Amos Oz; Judas. Een coming of age 

verhaal rondom het thema verraad; gaat 
over een jonge man in het Jeruzalem van 
1959. 

• (+ en -) Lize Spit; Het smelt. Een 
aanvankelijk hechte vriendengroep 
vervalt tot geweld dat jaren later resulteert in een 
dramatische wraakactie. 

•  (+ en -) Katja Petrowskaja; Misschien Esther. 
Zoektocht van een joodse vrouw uit Kiev naar haar 
roots, o.a. in Rusland en Polen. 

• (+) Nelleke Noordervliet; Aan het eind van de 
dag. Reflecties met een wrange ondertoon van de 
ik persoon op haar leven in de jaren zeventig en 
tachtig. 

• (++ en --) Hanya Yanagihara; Een klein leven. 
Vier vrienden in New York met ieder hun eigen 
jeugdtrauma dat hun leven blijft bepalen.  

Leesgroep Gerard: 
• (+) Elisabeth Leijnse; Cecilia en Elsa, 

strijdbare freules. Een tijdsbeeld van eind 
negentiende, begin twintigste eeuw en de 
opkomende vrouwenemancipatie. 

• (+ en -) Frank Dikötter; De Culturele 
Revolutie; een Volksgeschiedenis, 1962-
1976. 

• ( +/-) Lodewijk Petram; De vergeten bankencrisis. 
Een historische roman die de consequenties laat zien 
van de bankencrisis rond 1923. 

• (-) Ernst Piper; Nacht over Europa. 
Cultuurgeschiedenis van WO-I. 

• (++) Chris Quispel; Anti-joodse beeldvorming en 
jodenhaat. De geschiedenis van het antisemitisme in 
West-Europa. 

er boekrecensies bij over de drijfveren van de auteur. En 
de avond sluiten we af met een drankje en een hapje.”

Heerlijke chaos
De groep van Marijke komt ook bij elkaar bij een van de 
leden thuis. Deze groep bespreekt het boek meer voor de 
vuist weg. Yvonne: “Lekker chaotisch en dat vinden we 
heerlijk! We hebben geen vaste gespreksleider.” 
Tine: “Meestal beginnen we met een rondje: hoe is het 
met iedereen? In de loop van de tijd zijn er heftige din-
gen gebeurd in de groep: een groepslid is overleden, een 
ander kreeg kanker en iemand is gescheiden.” Adry: “We 
leven met elkaar mee en zo ontstaat een hechte band.” 
In de bespreking ligt de nadruk op de karakters. Hoe 
handelen zij? Zou je het zelf ook zo doen? Sommige leden 
hebben zich voorbereid met aantekeningen en vragen die 
het boek bij hen oproept. Anderen beperken zich tot het 
lezen van het boek. De leden zijn het lang niet altijd met 
elkaar eens. Een boek als ‘Een klein leven’ van Hanya 
Yanagihara, vonden sommigen geweldig en anderen juist 
afstotelijk vanwege het geweld. 
Er is ook aandacht voor het taalgebruik, het voorlezen van 
mooie passages en voor recensies. Ook in deze leesgroep 
komt na de bespreking een wijntje en een hapje op tafel. 

Vaste gespreksleider
De leesgroep van Gerard komt bij elkaar boven boekhan-
del Hijman Ongerijmd. Gerard: “Dat is neutraal terrein en 
dat werkt goed; je hebt minder het risico dat gezelligheid 
gaat overheersen.” 
Er is in deze groep een vaste gespreksleider. De groep 
begint met een algemeen rondje: wat is je indruk van 
het boek? Er ontstaat op natuurlijke wijze een informeel 
gesprek dat vooral gericht is op de inhoud. Er komen 
vanzelf thema’s bovendrijven, ook gekoppeld aan de actu-
aliteit. Bij ‘De geschiedenis van het antisemitisme in West-
Europa’ van Chris Quispel bijvoorbeeld de vraag: is er een 
parallel met moslimhaat nu? Ook duiken er feiten op uit 
de recente geschiedenis die nu al uit beeld zijn geraakt, 
zoals de bankencrisis in 1923 waar de meeste groepsle-
den ondanks hun historische belangstelling nog nooit van 
gehoord hadden. De stijl en leesbaarheid komen slechts 
zijdelings ter sprake; de inhoud staat voorop 
Gerard: “We zijn het lang niet altijd met elkaar eens; ver-
schillen van mening maken het gesprek juist interessant. 
Dat gold bijvoorbeeld voor ‘De Culturele revolutie’ van 
Frank Dikötter; sommigen vonden het interessant, ande-
ren vonden het te heftig, te veel herhalingen, goed dat we 
weten hoe het daar toe ging maar nu weten we het wel.” 
Er is de gewoonte ontstaan dat de gespreksleider aan het 
eind van de bijeenkomst de gewetensvraag stelt: blijft dit 
boek bij je in de kast staan of doe je het weg? “Een mooie 
en soms confronterende afsluiting”, aldus Gerard. 

Samen op reis
Lezen is voor veel deelnemers aan leesgroepen een soort 
vakantie, een reis, het geeft hun geestelijke vrijheid! Een 
leesgroep is de manier om met anderen te delen wat je 
gelezen hebt en je eigen interesses levendig te houden. 
Als lezen ‘op reis gaan’ is, dan is deelnemen aan een 
leesgroep ‘samen met anderen op reis gaan’. Dat is wel zo 
gezellig én het voegt veel toe aan een reis. 

Ida Bontius



fo
to

gr
af

ie
: 

Jo
ha

n 
B
os

ve
ld

24 25

Verduurzaming is meer dan een modewoord. Steeds meer burgers, 
bedrijven, overheden en instellingen zijn doordrongen van de noodzaak 
tot verduurzaming. Fossiele brandstoffen zullen vroeg of laat opraken, 
terwijl veel van die fossiele brandstoffen nu al voor overlast en gezond-
heidsschade zorgen. De aardgaswinning in Groningen leidt tot aardbevin-
gen, het toenemende autoverkeer veroorzaakt overal, ook in onze wijk, 
milieuvervuiling en het klimaat verandert onontkoombaar.

Het is duidelijk dat de bedreigingen van onze leefomgeving geen ver van mijn bed 
show zijn. Of je nu in Groningen woont of in de Arnhemse Burgemeesterswijk, 
iedereen heeft ermee te maken en dus zou iedereen zich ook bewust moeten 
zijn van de noodzaak tot verduurzaming. De Burgemeesterswijk wil de uitdaging 
oppakken om een groenere en duurzamere wijk te worden. Om die uitdaging te 
realiseren heeft de wijkvereniging het plan van aanpak ‘De Burgemeesterswijk 
verduurzaamt’ opgesteld.
“Verduurzaming van onze wijk is natuurlijk meer dan het realiseren van meer 
groen”, benadrukt Frank Geene die het plan opstelde. Hij beseft weliswaar dat 
veel mensen uiteraard wel belangstelling hebben voor meer groen rond hun 
woning en in hun tuin, maar feit is dat de wijk niet bepaald een versteende stads-
wijk is. Bovendien hebben we met het Sonsbeekpark een fantastische achtertuin. 
Geene gaat er daarom vanuit dat vooral verduurzaming op belangstelling kan 
rekenen. De klimaatverandering leidt tot meer regenval en dus wateroverlast en 
het moment dat we serieus bezig moeten gaan met het afkoppelen van aardgas 
komt snel dichterbij. Ook kan hittestress in de toekomst een probleem worden 
door het stedelijk hitte-eiland-effect, het verschijnsel dat het in stedelijke omge-
vingen veel warmer wordt doordat er minder groen en minder wind is. Vooral 
kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen hebben er last van.
Het besef groeit dat iedereen zelf van alles kan doen. Daarom begint het verduur-
zamingsproject met een grote voorlichtingscampagne. In de loop van het voorjaar 
komt bij elke wijkbewoner een krant in de bus met een zo volledig mogelijk over-
zicht wat je op het gebied van verduurzaming kunt doen. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het afkoppelen van regenwater, isolatie van je huis, het invoeren van 
deelauto’s, stenen uit de tuin en groen erin, plaatsen van zonnepanelen, enz. De 
krant gaat in op allerlei mogelijkheden, maar zal ook nadrukkelijk verwijzen naar 

plekken voor meer informatie, zoals op internet. 
Tegelijkertijd zal via de website van de wijk – www.bwarn-
hem.nl – nog meer informatie worden gegeven, terwijl 
mensen via de website ook vragen kunnen stellen, tips 
kunnen uitwisselen of nieuwe ideeën kunnen aandragen. 
De website moet ook helpen om duidelijk te krijgen waar 
de wijkbewoners de meeste belangstelling voor hebben. 
,,Want’’, zegt Geene, ,,het gaat er in eerste instantie 
om waar de mensen zelf behoefte aan hebben.’’ Aan die 
onderwerpen kan dan extra aandacht worden besteed. 
Geene: ,,We hopen dat de wijkbewoners met behulp 
van de krant en de website hun positie kunnen bepalen. 
Sommige dingen zijn misschien te ver van je bed, maar 
op andere terreinen wil je wel wat doen. Of misschien heb 
je wel heel goede ideeën en tips. De krant en de website 
moeten de wijkbewoners helpen met het maken van eigen 
keuzes.’’
Een van de redenen om een krant te maken en de website 
actief te benutten voor dit project is de enorme overdaad 
aan informatie over duurzaamheid. Geene: ,,Er is zovéél, 
je kunt je werkelijk suf lezen met alle beschikbare infor-
matie. Daarom is het veel slimmer als wij specifiek op de 
wijk gerichte informatie kunnen verschaffen. Precies die 
informatie die wijkbewoners helpt om een begin te maken 
met verduurzaming.’’
De krant en de informatie op de website vormen de eer-
ste fase van het project. Daarna is het tijd om te inven-
tariseren waar de wijkbewoners het meest behoefte aan 
hebben. Geene: ,,Willen ze bijvoorbeeld meer weten over 
zonnepanelen of over waterafvoer of willen ze misschien 
dingen samen gaan doen. Misschien komt iemand wel op 
het idee om speciaal struiken te planten waar bedreigde 
insecten, denk aan bijen, op af komen; de inkoop en het 
aanplanten zou je dan gezamenlijk kunnen doen. En mis-

Plan van aanpak ‘De Burgemeesterswijk verduurzaamt’

Samen van het gas af en samen auto’s delen

schien blijkt uit die inventarisatie wel dat er mensen in de 
wijk zijn die zelf heel veel van een onderwerp afweten en 
daar over willen vertellen. En wellicht bestaat er behoefte 
aan een informatiemarkt waar je met deskundigen kunt 
praten.’’
Het samen iets doen, bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen 
van diensten of het delen van auto’s zijn initiatieven die 
in de derde fase van het plan aan de orde komen. Geene: 
,,Je kunt een systeem ontwikkelen om auto’s te delen, 
maar dat kan natuurlijk ook met gereedschap. Of je kunt 
gezamenlijk zonnepanelen inkopen met korting. Alles is 
in theorie mogelijk. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat 
veel mensen nu al het idee hebben dat ze eigenlijk wat 
willen doen en dat wij daar op inspelen en ze helpen bij 
hun keuzes en het vervolgens mogelijk maken de plannen 
in  praktijk te brengen.’’
En dan zijn er volgens Geene mooie én zichtbare nevenef-
fecten van het project. ,,Als je merkt dat je dingen kunt 
bereiken door ze samen te doen, creëer je ook meer 
sociale cohesie in de wijk.’’ En behalve duurzamer, zal 
de wijk er alleen maar groener van worden. Want wie 
doordrongen is van de negatieve effecten van water-
overlast of hittestress is wellicht eerder bereid om zijn 
stenen voortuin wat groener te maken. Het gevolg is een 
Burgemeesterswijk die nog groener wordt dan hij nu al is.

Johan Bosveld 
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Wateroverlast Burgemeesterswijk 28 juli 2014
Door klimaatverandering krijgen we in de toekomst te maken 
met meer extreem weer zoals zware regenbuien in de zomer 
(‘piekbuien’). Op 28 juli 2014 werd Arnhem-Noord daarmee 
geconfronteerd. In onze wijk hadden de hogere delen daar 
relatief weinig last van, maar – door de hoogteverschil-
len – de lagere delen des te meer. De putdeksels van het 
riool onder de Zijpendaalseweg sprongen omhoog omdat de 
riolering de grote hoeveelheden hemelwater niet kon ver-
werken. Het laagste deel van de wijk bij de Zijpsepoort (en 
de Transvaalbuurt) stond in een mum van tijd blank. Door 
stenen in tuinen te vervangen door groen, en door woningen 
en bedrijven af te koppelen van het riool, kan de infiltratie 
van regenwater in de bodem bevorderd worden en de druk 
op het riool verminderd.

Voor filmpjes van de wateroverlast in Arnhem zie:
https://www.youtube.com/watch?v=SS67CWKb8v
https://www.youtube.com/watch?v=70FYuZMu0uQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=HWE0dXHTKdY

OPROEP
Wie zich wil inzetten voor een 
duurzame Burgemeesterswijk 
kan zich nu al melden om daar-
aan mee te werken. De teams 
die gaan meehelpen alles in 
praktijk te brengen, kunnen de 
komende tijd de nodige hulp 
gebruiken. Op korte termijn is 
er in ieder geval behoefte aan 
iemand die verstand heeft van 
Wordpress, het programma 
waarmee je websites bouwt en 
onderhoudt. De website van de 
Burgemeesterswijk draait op 
Wordpress en het is de bedoe-
ling dat het duurzaamheids-
project daaraan gekoppeld 
wordt. Wie verstand heeft van 
Wordpress of op een andere 
manier mee wil doen aan het 
project kan zich melden bij 
het bestuur van de wijkver-
eniging: bestuur@burgemees-
terswijkarnhem.nl
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Dit majestueuze pand mét trapgevel staat al bijna 120 jaar op Zijpendaalseweg 71. 
Ooit woonde tabakshandelaar Frowein hier. Het is een rijksmonument en gebouwd 
in een late variant van de  Neorenaissancestijl.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



deren van de hervormde kerken in Gelderland, hij werd 
commissaris van de Nederlandsche Maatschappij van 
Brandverzekeringen en commissaris van de Geldersche 
Credietvereniging. 

VAN NISPEN WAS EEN BEHOUDEND EN 
VOORZICHTIG MAN. ZO STEMDE HIJ 
TEGEN DE AANKOOP VAN SONSBEEK 
DOOR DE GEMEENTE. HIJ VOND HET EEN 
ONVERANTWOORD GROTE UITGAVE.

Wethouder 
Jonkheer Van Nispen bekleedde het ambt van gedeputeer-
de tot 1889. In dat jaar werd hij ook gekozen tot gemeen-
teraadslid van Arnhem. In 1890 volgde zijn verkiezing tot 
wethouder. Hij kreeg de portefeuille van onderwijs, wat 
gezien zijn voorgeschiedenis in Doetinchem inderdaad 
voor de hand lag. Hij was ook heel lang voorzitter van de 
commissie voor de reiniging. 

Van Nispen was een behoudend en voorzichtig man.  
Opvallende daden zijn van hem dan ook niet te vermel-

NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van een straat in onze wijk. 
Johan Bosveld maakt voor de achterpagina foto’s van de straat zoals deze nu is.
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Wethouder Van Nispen is in twee opzichten een 
bijzonder geval. Hij is de enige naar wie al meteen 
in het jaar van zijn aftreden (1912) een straat in 
de Burgemeesterswijk werd vernoemd.  Ook is hij 
de enige naamgever van een straat die in Arnhem 
op een lager niveau opereerde dan in zijn vorige 
standplaats. Hij was eerst burgemeester en daarna 
wethouder.
 
Marineofficier in Indië
Jonkheer Gneomar Adalbert van Nispen werd op 28 
maart 1839 geboren in ’s-Heerenberg. Zijn vader  jhr. mr. 
Lodewijk C.J.C.F. van Nispen, heer van ’t Velde, was daar 
beheerder van het Huis Bergh.  Gneomar was het tiende 
kind (achtste zoon) van Lodewijk van Nispen bij diens 
tweede vrouw Eulalie Louise Bender.  Opvallende voorna-
men waren een specialiteit van het gezin. De zusters heet-
ten Brunhilde Aurelia en Elvire Adelaide, broers hadden 
namen als Willibald Dagobert 
en Waldemar Roderich. 
Gneomar van Nispen begon 
als veertienjarige een oplei-
ding tot marineofficier aan de 
Koninklijke  Academie voor de 
Zee- en Landmacht in Breda. 
In 1859 bevond hij zich als 
luitenant-ter-zee 2e klas in 
Nederlands-Indië. Hij maakte 
in dat jaar een strafexpeditie 
mee waarbij marineschepen 
een kustblokkade uitvoerden. 
Commandant van de zeemacht 
in Indië was toen Jan Frederik 
Daniël Bouricius, een zoon van 
de Arnhemse burgemeester 
Bouricius. In december 1863 
werd Van Nispen benoemd 
tot adjudant-intendant van 
de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië, mr. L.A.J.W. 
baron Sloet van de Beele. In 
september 1864 trouwde hij in 
Buitenzorg op Java met diens 
dochter Maria Paulina. 
Toen in 1866 de ambtstermijn 
van schoonvader baron Sloet 
erop zat, vroeg Van Nispen ont-
slag uit zijn functie van adju-
dant en liet hij zich als marine-
officier op non-actief stellen. Met zijn vrouw, eerste kind 
en schoonvader keerde hij terug naar Nederland. Zijn 
schoonmoeder was twee weken voor vertrek uit Indië 
volkomen onverwacht overleden.

Burgemeester van Doetinchem
Jonkheer Van Nispen vestigde zich eerst in zijn geboor-
testad ’s-Heerenberg. In 1868 verhuisde het gezin naar 
Hummelo. Met ingang van 1 oktober 1869 werd hij bur-
gemeester van Doetinchem. Hij was gekozen uit een short 
list van drie kandidaten, opgesteld door de commissaris 
des konings. Over Van Nispen stond in de voordracht: 
‘In volle kracht van de mannelijke leeftijd, onafhankelijk 
van fortuin, heeft weliswaar geen administratieve oplei-
ding, doch zal weldra op de hoogte zijn en zal veel voor 
Doetinchem kunnen doen.’ In 1870 werd hij ook lid van 
Provinciale Staten van Gelderland. Die zetel ‘erfde’ hij – 
niet officieel, maar feitelijk wel – van zijn vader, die zijn 
zetel kort tevoren had opgegeven.

Per 15 maart 1879 verkreeg hij op zijn verzoek eervol 
ontslag als burgemeester van Doetinchem om te kunnen 
toetreden tot Gedeputeerde Staten van Gelderland. Een 

jaar later besloot de gemeen-
teraad van Doetinchem om 
de Hofstraat om te dopen tot 
Burgemeester Van Nispenstraat. 
Men vond dat een zeer passend 
aandenken, omdat in die straat 
de gebouwen waren verrezen 
voor het stedelijk gymnasium, 
‘welke inrichting deze gemeente 
hoofdzakelijk te danken heeft 
aan de onvermoeide pogingen 
van de burgemeester jonkheer 
G.A. van Nispen.’ Hij is tot 1897 
curator gebleven van het gym-
nasium. 

Verhuizing naar Arnhem
In verband met zijn aanstelling 
als gedeputeerde verhuisde Van 
Nispen in juni 1880 met zijn 
gezin naar Arnhem. Eerst woon-
den zij tien jaar op Parkstraat 
5, daarna op Brugstraat 7. Al in 
die tijd, dus voordat hij raads-
lid en wethouder van Arnhem 
werd, belandde Van Nispen in 
besturen van allerlei plaatse-
lijke Arnhemse instellingen en 
organisaties, zoals dat hoorde 
voor een notabele. Hij zat in 
de besturen van het gemeen-

teziekenhuis, van de Dullertsstichting (hulp voor mensen 
met weinig/geen financiële armslag), van de openbare 
bibliotheken, in het college van regenten van gevangenis-
sen, in het college van toezicht op het beheer van de goe-

den. Hij stemde in 1899 tegen de aankoop van Sonsbeek 
door de gemeente, omdat hij het een onverantwoord 
grote uitgave vond.
In zijn latere jaren trad hij als oudste van de wethouders 
vaak op als waarnemend burgemeester. Op die manier 
viel hem op 6 december 1900 de eer te beurt om Paul 
Kruger, de in Nederland immens populaire president van 
Transvaal, te ontvangen toen die per trein Arnhem aan-
deed. Twee maanden later verscheen in de Arnhemsche 
Courant een oproep om giften voor de noodlijdende 
vrouwen en kinderen in Zuid-Afrika, ondertekend door 
de dames M.P. van Nispen-baronesse Sloet, A.H. Cordes-
Gouda, M.A. Everts-Krantz en H.E. Jolles-Verschoor, zij-
nde de echtgenotes van de vier wethouders. 

Bij zijn afscheid op 26 februari 1912 viel wethouder Van 
Nispen een grote verrassing te beurt. Burgemeester Van 
Heemstra vertelde hem dat de gemeenteraad graag een 
straat in ‘de zogenaamde  burgemeesterswijk’ naar hem 
wilde vernoemen. Van Nispen nam het eerbewijs met 
vreugde aan, hoewel hij zich er toch wel ‘verlegen onder 
voelde’. Niemand memoreerde dat hij al een straat had 
in Doetinchem. Jonkheer Gneomar Adalbert van Nispen 
overleed op 23 januari 1921 in Arnhem.

Bert Koene

Jonkheer Gneomar Adalbert van Nispen, 1910 
(Collectie Centraal Bureau voor Genealogie)

De G.A. van Nispenstraat

De Brugstraat in de richting van de Utrechtsestraat omstreeks 1890. Wethouder Van Nispen woonde 
op nummer 7, links achteraan bij de boompjes.(Fotocollectie van het voormalig Gemeentearchief 
Arnhem).

Afscheidsgroet van 
Van Nispen in de 
Graafschap-bode na 
zijn terugtreden als 
burgemeester van 
Doetinchem
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