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inhoud

 E
en beetje buurt heeft 
een Chinees, ik be-
doel een eetgelegen-

heid uitgebaat door iemand 
uit China of buurland. In de 
Arnhemse Burgemeesters-
wijk waren er twee, maar 
eentje aan de Amsterdam-
seweg was plots verdwenen. 
Ik schoof er nooit mijn benen onder de 
tafel; de inrichting van de exotische ca-
teraar nodigde daartoe niet uit. Ik was 
afhaalklant. Wanneer mijn loempia in 
de frituur pruttelde las ik beduimelde 
blaadjes. Onderwijl werden telefonisch 
orders opgenomen die via het schuif-
luik naar de erachter gelegen keuken 

verdwenen. Onverwacht ging 
dat paneel dan open waarna 
een keukenmedewerker - on-
der het slaken van onverstaan-
bare kreten - bakjes met Chi-
nees voedsel doorschoof. Een 
baliemedewerkster verpakte 
alles razendsnel waarna een 
met bromfietshelm vermomde 

knul het logistieke proces afrondde. 
Op de deurruit vermeldde een briefje 
dat het restaurant dicht was. Het huur-
contract was niet verlengd en men ver-
trok naar Zeeland. Op vakantie in Sas 
van Gent bleek de exploitant van China 
Express dezelfde als die uit Arnhem.
Kees Crone

kees’ cursiefje

Afhaalchinees

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

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!
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Wijkgenoot Remieg Aerts, 
wonend aan de Zijpendaal-
seweg, heeft de Neder-
landse Biografieprijs 2020 
gewonnen met zijn biogra-
fie ‘Thorbecke wil het. Bio-
grafie van een staatsman’. 

Daarin portretteert hij de 
Nederlandse staatsman die 
verantwoordelijk was voor 
de Nederlandse Grondwet. 
De prijs bestaat uit onder 
meer een geldbedrag van 
15.000 euro. Volgens de jury van de Bi-
ografieprijs is Aerts’ boek ‘voortreffe-
lijk geschreven en voorbeeldig gecom-
poneerd’. De jury roemt de diepgaande 
analyse die Aerts paart aan brede visie, 
terwijl hij psychologische en ideologische 
krachtenvelden op verhelderende wijze 
samenbrengt. Het boek kan ‘als een mo-
nument worden beschouwd in de Neder-
landse politieke geschiedschrijving’.

Behalve Remieg Aerts waren voor de 
prijs genomineerd: Frits Berends en Dirk 

van Delft (Lorentz. Gevierd 
fysicus, geboren verzoener) , 
Wessel Krul (Hannema, mu-
seumdirecteur. Over kunst 
en illusie), Annet Mooij (De 
eeuw van Gisèle. Mythe en 
werkelijkheid van een kun-
stenares) en Jan Willem Re-
genhardt (Louis van Gaste-
ren. Seismograaf van onze 
tijd).

De Nederlandse Biogra-
fieprijs is een tweejaarlijkse 
prijs voor de beste Neder-

landstalige biografie. De prijs moet de 
kwaliteit van Nederlandse biografieën 
stimuleren en de belangstelling voor het 
genre vergroten.

In Wijkcontact 2018-5 stond een uit-
gebreid interview met Remieg Aerts 
over zijn monumentale Thorbecke-bi-
ografie. Op https://biografieprijs.nl/win-
naar-2020/ vertelt Aerts over het onver-
wachte succes van zijn boek dat inmid-
dels een vierde druk beleefde.
Johan Bosveld

Remieg Aerts wint Biografieprijs 

Niet alleen de jaarlijks terugkerende 
‘kerst-flessenbomen’,  gemaakt van lege 
flessen Barcardi,  zijn te bewonderen 
bij La Cannette. Sinds de gedeeltelijke 
lockdown hangt er ook kunst van Sarina 
Latumahina in de buurtkroeg. 
 
Haar schilderijen, sieraden, beelden en 
tassen zijn te koop.  Eigenaar Dave Sta-
rink en zijn vriendin en kunstenares Sarina 
hebben dit alternatief voor een pop-up ga-
lerie bedacht om toch iets te doen in deze 
coronatijd. Niet de vaste klanten maar veel 
nieuwe mensen die van kunst houden ko-
men nu een kijkje nemen en kopen haar 
werk. Dave: “Ik moet toch de huur betalen; 
dus heb ik van de kroeg een winkel/galerie 

 De wereldwijde pandemie heeft ons leven in het bijna 
afgelopen jaar allerlei beperkingen opgelegd, maar 
toch ook nieuwe inzichten opgeleverd.  Veel zaken die 

tot voor kort voor ons heel gewoon leken, konden opeens 
niet meer doorgaan. Maar er kwam ook veel creativiteit in 
de samenleving naar boven. We kregen meer aandacht voor 
elkaar omdat woon-werk- en woon-schoolverkeer minder 
werden. We gingen meer zelf koken omdat de restaurants 
en eetcafés gesloten waren. We ruilden de verre vliegreis in 
voor een fietstocht door eigen land. Kortom, het bracht ons 
in zekere zin een ‘reset’ van onze gebruikelijke levenswijze. 
En dat geldt óók voor onze wijkvereniging, toen veel van de 
geplande activiteiten (in het bijzonder die rond ons lustrum) 
niet meer konden doorgaan. Maar ook voor ons geldt: als je 
blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.
Concreet: de vraag ligt op tafel of we als bestuur en com-

missies nog wel steeds de goede din-
gen doen voor onze wijkbewoners. 
Moeten we bij voorbeeld onze com-
missies (waarvan de aandachtsgebie-
den zijn vermeld in de colofon van dit 
blad) zó in stand houden of zijn er ook 
andere, nieuwe terreinen waarop we 
ons zouden kunnen manifesteren?
Je zou bij voorbeeld kunnen denken 
aan iets voor kinderen/jongeren, aan 
gezamenlijke sportactiviteiten, aan 
( jaarlijkse?) buurtevenementen. En 
welke mogelijkheden bieden de ver-
schillende ruimtes in het nieuwe wijk-
centrum De Bakermat voor onze wijk-
vereniging?

En daarbij hoort natuurlijk de vraag of er wijkbewoners zijn 
die hun schouders willen zetten onder een nieuwe activiteit 
of een nieuwe commissie!
Ik nodig u uit hierover na te denken en met elkaar te spre-
ken, onder de kerstboom of tijdens de jaarwisseling. En 
ik ben heel benieuwd naar uw reacties, die u kunt mailen 
naar voorzitter@bwarnhem.nl. 
Graag kom ik tijdens de Nieuwjaarsontvangst van de wijk-
vereniging (donderdag 21 januari 2021 in De Bakermat) hier-
op bij u terug.
Tot die tijd wens ik u alvast heel fijne feestdagen en: blijf ge-
zond!
Gerard Slag, voorzitter

Reset

uit het bestuur

Als je blijft doen 
wat je deed, krijg 
je wat je kreeg.
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Pop-up galerie tot 
januari in La Cannette

Nieuwe serie 
warmtescans

gemaakt. Dat mag. Zolang het geen verza-
melpunt wordt.” Hij verwacht pas in januari 
met zijn kroeg weer open te kunnen gaan. 

De pop-up galerie is geopend van vrijdag 
tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.    
Britt van Uem

Nieuwjaarsborrel
Het bestuur van de wijkvereniging Burge-
meesterskwartier wenst u fijne feestdagen 
toe en nodigt u graag uit voor een Nieuw-
jaarsontvangst op donderdag 21 januari 
2021 ons nieuwe wijkcentrum De Baker-

mat. De ontvangst zal plaatsvin-
den in de grote zaal, de voorma-
lige Diaconessenkerk. Daar kun-
nen we de 1,5 meter afstand goed 
bewaren. U bent daar van harte 
welkom tussen 16.30 en 18.30 
uur om met ons het glas te hef-
fen op het komende jaar én om 

kennis te maken met de accommodaties 
in het nieuwe wijkcentrum. 

Uiteraard zullen we de dan geldende co-
rona-bepalingen in acht moeten nemen. 
Kijk daarom in januari 2021 nog even op 
de website van de wijkvereniging (www.
bwarnhem.nl) om te zien welke gedragsre-
gels er voor onze ontvangst gelden. 
Het bestuur

Commissie Ouderen 
opgeheven
De Commissie Ouderen heeft zichzelf 
opgeheven. De vier overgebleven leden 
(Brigitta van Dijen-Aelbers, Bea Fre-
riks-Evers, Trudy Klokke-den Balvert, 
Floor Vogelaar) zagen zich daartoe ge-
noodzaakt wegens corona en hun eigen 
kwetsbaarheid. De laatste jaren werd 
de commissie meestal ingeschakeld als 
hulpverleners geen andere opties meer 
hadden. Die problemen kon de commis-
sie echter ook  niet oplossen.

Boekenmarkt uitgesteld, boeken blijven welkom

Kleurplaten in plaats  
van Sinterklaasintocht
Omdat de Sinterklaasintocht vanwege 
corona niet door kon gaan heeft de feest-
commissie een kleurplaat gemaakt met 
huizen in de stijl van onze wijk. Kinderen 
werd gevraagd de ingekleurde platen voor 
het raam te hangen. Bij deze kinderen 
hebben Sint en Piet een chocoladeletter 
(cadeautje van AH) in de bus gestopt.

Door de coronacrisis kon de jaarlijkse 
boekenmarkt in november niet doorgaan 
in De Bakermat. Hij is vooralsnog ver-
plaatst naar het voorjaar. Boeken blijven 
echter welkom. Op de eerste maandag 

van de maand kunt u ze tussen 10 en 12 
uur inleveren bij De Bakermat. U kunt met 
Jan Siert Wiersema (4420720) of Tjissie 
Clifford (4439160) ook een telefonische 
afspraak maken voor halen of brengen.

FOTO STICHTING NEDER-
LANDSE BIOGRAFIEPRIJS

Veel huizen in onze wijk verliezen veel 
warmte en kunnen beter geïsoleerd wor-
den. Dat scheelt energie en geld. Maar dan 
moet u wel weten waar uw woning warmte 
verliest. Dat kan met een warmtescan. 

Een quick scan is gratis en gebeurt tijdens 
een warmtewandeling langs meerdere hui-
zen. In februari organiseerde de Commissie 
Duurzaamheid er twee die helemaal volge-
tekend waren. Een nieuwe serie van drie 
wandelingen (eveneens volgetekend) moest 
vanwege corona worden uitgesteld tot de-
cember. Bij voldoende belangstelling orga-
niseert de commissie nieuwe warmtewan-
delingen. Wilt u ook een quick scan, geef 
u dan op via duurzaamheid@bwarnhem.nl. 

Behalve een quick scan kunt u een veel 
uitgebreidere individuele thermoscan la-
ten maken. Daarbij worden ook binnens-
huis opnamen gemaakt en krijgt u con-
crete adviezen op maat. Deze scan kost 
115 euro. In Wijkcontact 2020-1 stond 
een uitgebreid artikel over isoleren en 
warmtescans.
Commissie Duurzaamheid

FOTO JOS ZWAAN

FOTO BRITT VAN UEM



Om het tijdens de kerstdagen thuis lekker en gezellig te maken, 
hebben we met hulp van lokale horeca-ondernemers een kerstmenu 
van drie gangen samengesteld. Het voorgerecht is van Mirjam Lingen 
van Alledagenlekker, het hoofdgerecht is van chef-kok Martijn 
Leentfaar van Stadsvilla Sonsbeek en het nagerecht is van Barbara van 
der Wagen die binnenkort Lawick van Babs opent in de wijk.  
Alle gerechten zijn voor vier personen. 
 

Mirjam heeft naast 
een afhaalser-
vice van dagelijkse 
maaltijden ook re-
gelmatig diners 
georganiseerd en 
(afhaal)kerstdiners 
samengesteld. Een 
van haar succes-
sen deelt zij hier 
met ons: soep van 

aardpeer met pastinaakchips.

Ingrediënten:
500 gram aardpeer/topinambour/
Jerusalem artisjok
500 ml bouillon
1 sjallot
2 tl olijfolie
100 ml crème fraîche
1 el gehakte verse bladpeterselie
zout en peper

Voor de pastinaakchips:
4 pastinaken, in dunne repen 
geschild (dunschiller)
zonnebloemolie
zout

Vul een grote, zware pan tot de 
helft met zonnebloemolie en ver-
hit tot ongeveer 180 graden. Om 
te checken of de olie heet genoeg 

is gooi je er een stukje brood in. 
Als dat binnen 15 seconden knap-
perig en bruin is gebakken is de 
olie op de goede temperatuur. Fri-
tuur de repen pastinaak in batches 
2-3 minuten tot ze goudbruin zijn. 
Laat ze uitlekken op keukenpapier 
en maal er wat grof zeezout over-
heen. 
De aardperen moeten geschild 
worden en dat is wel een klusje, 
leuk om samen te doen! Leg ze 
daarna in water met een kneepje 
citroensap zodat ze niet verkleu-

ren. Snijd ze eventueel in gelij-
ke stukken. Verhit daarna in een 
soeppan olijfolie en bak de sjalot 
een paar minuten, voeg de aardpe-
ren toe en bak ze mee. Dan voeg je 
naar smaak peper en zout toe. Ver-
volgens de bouillon, je kunt kie-
zen voor kippenbouillon, of als je 
liever een vegetarische soep wilt, 
groentebouillon. Breng alles aan 
de kook, zet het vuur dan lager en 
leg een deksel op de pan. Laat het 
ongeveer dertig minuten zachtjes 
koken tot de aardperen zacht zijn. 
Maal de soep fijn, liefst in een 
blender voor een extra fluweel-
zacht resultaat of met een staaf-
mixer.  Schenk terug in de pan en 
voeg crème fraîche toe. Schenk 
in kommen en serveer met pasti-
naakchips en peterselie.
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Tijdens de hore-
ca-lockdown is 
Stadsvilla Sons-
beek gestart met 
het afhalen en 
bezorgen van ge-
rechten. Eén van 
de succesgerech-
ten op de menu-
kaart is een Irish 
Stew.

Uit de wijk  kwamen veel positieve 
reacties op dit gerecht. Normaal 
gesproken deelt chef-kok Martijn 
Leentfaar het recept niet, maar spe-
ciaal voor deze kerst maakt hij een 
uitzondering. Zijn Irish Stew kun je 
in de meeste pubs in Ierland op de 
kaart. Het is een heerlijk gerecht 
om thuis uit te proberen. En als je 
geen zin hebt om het zelf te berei-
den kun je het afhalen bij Stadsvilla 
Sonsbeek. 

Irish stew met Guinness 
bier en specerijen

Ingrediënten:
1000 gram runderriblappen
100 gram roomboter
6 sjalotjes (middelgroot) 
400 gram winterpeen 
250 gram bleekselderij
6 takjes verse tijm
3 takjes rozemarijn
3 stuks laurierblad
3 stuks kruidnagel
3 jeneverbessen
1 verse prei
3 flesjes Guinness Original (330 ml)
100 ml démi-glace of jus
Zou en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Snij het vlees in stukjes van circa 
3 cm, breng op smaak met zout en 
peper;
Maak de groenten schoon en snij ze 
in stukjes. Snij de prei en was deze 
in koud water;
Verhit de helft van de boter in 
een passende stoofpan en bak het 
vlees op hoog vuur in 5 minuten 
bruin aan. Neem het vlees met een 
schuimspaan uit de pan;
Verhit de rest van de boter in de 
pan, doe sjalotten, winterpeen en 

bleekselderij erbij en ze 3 minuten 
mee. Voeg de kruiden, specerijen 
en het bier toe. Doe het vlees weer 
terug in de pan en breng alles aan 
de kook.
Leg het deksel op de pan en stoof 
het vlees in 2 à 2,5 uur zacht en he-
lemaal gaar. Hoe langer hoe beter. 
Stoven heeft tot doel om een zeer 
mals product te verkrijgen. Sto-
ven doe je in een stoofpan, op een 
temperatuur van rond de 90 graden 
met het deksel op de pan. 
Gebruik de kleinste pit van het for-
nuis en zet er eventueel een vlam-
verdeler onder. Schep af en toe om. 
Voeg indien nodig wat extra heet 
water toe.
Voeg de laatste 30 minuten de prei 
toe.
Breng de stoof eventueel op smaak 
met zout, peper en démi-glace of 
jus.

Stamppot van pastinaken  
en winterpeen

Ingrediënten:
500 gram pastinaken
250 gram iets kruimige aardappelen
250 gram winterpeen
75 gram ui
1 laurierblad
15 gram grove mosterd
50 gram roomboter
Zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Schil de pastinaken, winterpeen en 
aardappels. Snij ze in gelijkmatige 
stukken van 3 bij 3 cm;
Maak de uien schoon en snijd ze in 

halve ringen van 5 mm;
Zet de stukjes pastinaak, winter-
peen en aardappels onder koud wa-
ter in een passende pan met de lau-
rier. Kook ze gaar;
Fruit in een andere passende pan 
de ui aan in de roomboter, voeg 
daarna hieraan de mosterd toe;
Giet de groenten als ze gaar zijn af 
en bewaar een klein deel van het 
kookvocht;
Voeg de groenten bij de gefruite ui 
en stamp deze met een stamper tot 
een stamppot;
Maak deze eventueel wat smeuïger 
met het kookvocht en breng alles 
op smaak met wat zout, peper en 
eventueel nog iets grove mosterd;
Serveer direct uit.
 
In Ierland wordt het gerecht ge-
serveerd met Iers soda brood en 
natuurlijk drinkt men hier een glas 
Guinness bij.

Kerstdiner thuis 

Soep van aardpeer met pastinaakchips

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

Irish stew met stamppot



Barbara van der 
Wagen opent bin-
nenkort Lawick 
van Babs, een fijne 
plek aan de van 
Lawick van Pabst-
straat waar je naar-
toe kunt voor een 
kopje koffie en 
wat lekkers. Want 
Barbara bakt als 

de beste. Zij deelt een heerlijk des-
sert met ons: Eton Mess torentje met 
frambozen & pistachenootjes.

Eaton Mess is een traditioneel Engels 
dessert met slagroom, meringue en 
aardbei. De meringue maken we met 
stukjes pistachenoot. Dit zorgt voor 
een extra bite. De frambozen zorgen 
voor een lekkere zoetzure smaak en 
de slagroom brengen we op smaak 
met witte chocolade en een frambo-
zensaus!
Om kerststress te voorkomen kun 
je de onderdelen tevoren maken en 
bewaren in een vershoudbakje (me-
renque) of koelkast (frambozensaus). 

Keukenhulpjes
Handmixer of staande mixer
Bakpapier
Potlood
2 grote mengkommen
Spuitzak
Steelpannetje 
Hitte bestendige kom
Blender of staafmixer
Zeef

Meringue
2 eiwitten
Snuf zout
65 gr fijne suiker
60 gr poedersuiker
20 gr pistachenoten, fijngehakt
Zorg bij het bereiden van meringue 
dat de kom en de garde goed schoon 
(vetvrij) zijn en dat er geen eigeel bij 
het eiwit zit. Een klein spoortje vet 
kan ervoor zorgen dat het niet lukt 
om de eiwitten op te kloppen.
Verwarm de oven voor op 100 °C (he-
teluchtoven). Leg een bakplaat met 
bakpapier klaar. Teken op het bak-
papier 8 rondjes van ongeveer 8cm 
doorsnee.

Doe de eiwitten met het zout in een 
kom en klop deze op met de mixer 
op de hoogste stand. Voeg geleidelijk 
de fijne suiker toe en klop tot het ei-
wit stijf is en de suiker opgelost. Spa-
tel de poedersuiker en de fijngehakte 
pistachenootjes voorzichtig door de 
meringue. Vul de spuitzak met de me-
ringue. Knip een puntje (groot genoeg 
zodat de pistachenootstukjes er ook 
doorheen kunnen) van de spuitzak en 
spuit in een cirkel de getekende rond-
jes op het bakpapier vol.
Heb je geen spuitzak, dan kun je de 
getekende rondjes op het bakpapier 
ook met twee lepels vullen. De rond-
jes zullen iets minder strak worden, 
maar dit is zeker niet minder mooi!
Zet de bakplaat met de meringues on-
geveer 1,5 uur in de oven. Zet daarna 
de oven uit en laat de meringues af-
koelen in de oven. Als ze helemaal af-
gekoeld zijn kun je ze het beste bewa-
ren in een luchtdicht vershoudbakje. 

Witte chocoladeroom met een swirl 
van framboos:
200 gr witte chocolade, fijngehakt
250 ml slagroom
250 gr frambozen (diepvries, ontdooid)
Smelt de witte chocolade au bain-ma-
rie: breng in een steelpan een laag je 
water aan de kook, zet een ruime kom 
op de pan en smelt hier al roerend de 
chocolade in. 
Klop in een andere kom de slagroom 
lobbig (yoghurt dikte). 
Pureer de ontdooide frambozen in de 
blender of met een staafmixer. Het 

mooiste is om deze fram-
bozenpuree door een zeef 
te duwen. Zo houd je een 
mooie egale puree over 
zonder pitjes.
Spatel de slagroom en de 
gesmolten witte chocolade 
door elkaar. Spatel als laat-
ste de helft van de fram-
bozenpuree erdoorheen. 
Spatel niet te lang, de room 
moet niet roze kleuren. Zo 
ontstaat er een mooie roze 
swirl door de witte choco-
laderoom! Bewaar de witte 
chocoladeroom tot gebruik 
in de koelkast.

Het stapelen
225 gr verse frambozen

Decoratie: 
10 gr pistachenootjes, fijngehakt
30 gr witte chocolade 
Begin met een ronde meringue op het 
bord. Zet de rand van de meringue vol 
met frambozen. In het midden schep 
je witte chocoladeroom tot iets onder 
de hoogte van de framboosjes. Steek 
in de room nog een framboos en zet 
er weer een ronde meringue op. Her-
haal dit voor de andere drie.
Strooi nog een beetje pistachenootjes 
en een paar witte chocoladekrullen 
(gemaakt met de kaasschaaf) over de 
meringue. Druppel met een theelepel 
een beetje van de overgebleven fram-
bozenpuree rondom het meringue 
torentje.

NAGERECHT

       www.mysoreyoga.nl     @mysoreyoga.nl         @mysore.yoga

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

F 026 445 9981

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

www.gestoldetijd.nl - T. 06 50 57 95 32

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

praten over uw afscheid of uw leven? 

SONSDAAL uitvaartzorg 

 
 

                                                         Altijd in de buurt 
      
     Van Lawick van Pabststraat 185 
                             06 53 87 1403     

WWW.SONSDAALUITVAARTZORG.NL 
 
 

 
 

Eton Mess torentje met frambozen & pistachenootjes
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gens coördinator Thom Dieben het werk 
van de 450 vrijwilligers er niet makke-
lijker opgemaakt. Tal van veiligheids-
maatregelen moeten ervoor zorgen dat 
het virus wegblijft uit het voormalige 
bedrijfsgebouw van Transportbanden 
Service Nederland. Tegelijkertijd neemt 
het aantal klanten volgens Dieben door 
de coronacrisis fors toe. “Landelijk ver-
wachten we dat er volgend jaar 50 pro-
cent meer klanten komen”, aldus Dieben. 
“De voedselbank is momenteel harder 
nodig dan ooit.”

De rondleiding die Dieben geeft, maakt 
een resoluut einde aan eventuele voor-
oordelen over de voedselbank. Natuurlijk 
zijn er nog altijd de blikken peulvruchten 
en pakken rijst. Maar sinds de oprichting 
van de eerste Nederlandse voedselbank 
in 2002 is de organisatie ingrijpend ver-
anderd in een professioneel bedrijf dat 
contracten heeft met bijna alle grote 
voedselconcerns in Nederland, zoals Al-
bert Heijn, Unilever en Aviko. En dat is in 
Arnhem te zien: voor het bedrijfsgebouw 
wacht een rij vrachtwagens om te wor-
den gelost met behulp van een legertje 
heftrucks.

Voldoende aanbod
Dieben is verantwoordelijk voor het ‘ver-
werven’ van de producten ten behoeve 
van de 26 Gelderse en Utrechtse voed-
selbanken. Daarvoor heeft hij regelmatig 
contact met tientallen bedrijven, zowel 
landelijk als lokaal, en met zijn collega-
coördinatoren van de negen andere regi-
onale distributiecentra in het land. “Sim-
pel gezegd moet ik er met mijn team voor 
zorgen dat hier voldoende voedsel bin-
nenkomt.” Dat er over het aanbod mo-
menteel weinig te klagen valt, blijkt wel 
als een heftruckchauffeur enigszins wan-
hopig meldt dat hij geen plek meer heeft 
voor pallets met frisdrank. “Tja, we had-
den niet gerekend op de levering van een 

enorme partij luiers. Die slokken veel 
ruimte op”, vergoelijkt Dieben het drei-
gende ruimtegebrek.

De luiers zijn niet de enige onverwach-
te leverantie. Verrassingen zijn er vaker. 
Dieben herinnert zich een grote conser-
venproducent die plotseling 650 pallets 
met elk 1.000 potten peren/appelmoes 
aanbood. “Die waren afgewezen door 
supermarktketen Carrefour omdat soms 
een deksel niet goed openging.” Maar de 
voedselbank voelt zich desondanks niet 

te groot voor kleine donaties, zoals van 
de mevrouw die een potje saus van Jon-
nie Boer kwam brengen omdat ze ‘de 
saus liever zelf maakte’.   

Vrijwilligerswerk
Dieben kwam in 2014 bij de voedselbank 
als coördinator voedselverwerving. Daar-
voor was hij werkzaam als directeur van 
een communicatieadviesbureau. “Maar 
na mijn pensioen dacht ik dat ik wel iets 
meer moest doen dan mijn dagen vul-

len met vogels kijken, werken in mijn 
moestuin en lekker koken. Ik wilde graag 
iets doen voor het milieu en iets soci-
aals.” De Arnhemse vrijwilligerscentrale 
bracht hem vervolgens in contact met de 
voedselbank. Daar kwamen zijn wensen 
samen: het voorkomen dat eten wordt 
weggegooid is goed voor het milieu en 
het werk heeft een belangrijke sociale 
functie.     

Tussen de metershoog opgestapelde 
kratten met voedingsmiddelen vertelt 
Dieben dat er dit jaar veel extra toevoer 
was als gevolg van de coronacrisis: “Bij 
de eerste lockdown was Nederland in rep 
en roer. Horeca, groothandel, groente- 
en fruitkwekers; iedereen moest van zijn 
voorraden af. Scholen en bedrijven na-
men bijvoorbeeld geen fruit meer af. Op 
een gegeven moment stonden hier tach-
tig pallets met fruit dat niet kon worden 
verkocht. Maar bij de tweede lockdown 
was iedereen voorzichtiger geworden en 
waren er minder grote voorraden bij be-
drijven.”

Feestdagen
Inmiddels bereidt ook de Voedselbank 
zich voor op de feestdagen. “Zeker in 
deze tijd hebben de mensen behoefte 
aan iets extra’s”, weet Dieben. Daarom 
worden landelijk zo’n 40.000 kerstpak-
ketten klaargemaakt voor de klanten van 
de voedselbanken. “Als het aan ons ligt, 
wordt het voor iedereen dus een goede 
en vooral gezonde kerst.” Maar natuurlijk 
ook een lekkere, “want voor iedereen is 
er ook een kerstbrood en een kerstont-
bijt”, belooft Dieben.  

Eén vraag rest. Waar bleven vroeger die 
enorme overschotten? Dieben: “Er werd 
veel weggegooid of het werd gebruikt als 
veevoer. Niet voor niets is onze twee-
de doelstelling het tegengaan van voed-
selverspilling.” De verse, niet-houdbare 
producten (zoals zuivel) zijn daarvan het 
beste voorbeeld. Vandaar dat we tijdens 
de rondgang in de enorme koelruimte 
grote kratten met vleeswaren en zuivel-
producten zien. Daar staan ook pallets 
met honderden pakken yoghurt. Dieben: 
“Op het pak staat halfvolle yoghurt, maar 
door een foutje zijn ze gevuld met mage-
re yoghurt. Daarom kunnen ze niet meer 
in de supermarkt worden verkocht.’’  
Johan Bosveld

 K
ratten vol met blikken erwten-
soep, pakken koffie en massa’s 
diepgevroren broden van bak-
ker Hilvers. Maar ook verse-
soeppakketten van AH, hon-

derden avocado’s en paprika’s en pallets 
met netten mandarijnen. Een wandeling 
door de Arnhemse voedselbank aan de 
Bruningweg lijkt op winkelen in een tot 
mega-supermarkt verbouwd Ikea-ma-
gazijn. De voedselbank aan de rand van 
Het Broek bedient dan ook niet alleen 
Arnhemmers, maar is ook het regionaal 
distributiecentrum voor 26 andere voed-
selbanken in Gelderland en Utrecht. 

Pandemie
Ruim 1.300 Arnhemse gezinnen krijgen 
wekelijks een grote plastic zak met tus-
sen de 25 en 35 producten die worden 
samengesteld in Arnhem. Daarnaast le-
vert de voedselbank Arnhem als regio-
naal centrum nog eens producten voor 
6.000 klanten van voedselbanken in an-
dere provincies. Maar de coronapande-
mie en bijbehorende crisis hebben vol-

‘Niets om je voor te schamen’. Met deze tekst 
benadrukt Voedselbanken Nederland dat het geen 
schande is gebruik te maken van de voedselhulp. 
Wijkgenoot Thom Dieben is ‘coördinator voedsel-
verwerving’ bij de Arnhemse voedselbank: ‘Ondanks 
corona krijgen alle klanten een kerstpakket.’

Dankzij de voedselbank een fijne kerst, ondanks corona

88.000 gezinnen
De Vereniging Voedselbanken Neder-
land telde vorig jaar 170 voedselbanken 
(met 515 uitgiftepunten). Ruim 150.000 
mensen (88.000 gezinnen) ontvingen in 
totaal 44 miljoen producten. Landelijk 
werken er 12.000 vrijwilligers, ook de 
bestuursleden krijgen geen vergoeding. 
Ter vergelijking: in Nederland leven 
ongeveer 1 miljoen mensen onder de 
armoedegrens (cijfers CBS). De voed-
selbanken redden 1 à 2 procent van het 
voedsel dat anders weggegooid zou 
worden. 
» Meer informatie op
www.voedselbankennederland.nl 
en voedselbankarnhem.nl/

‘We verwachten 
volgend jaar 
landelijk 50 procent 
meer klanten.’

Links: coördinator Thom Dieben 
Boven: de voedselpakketten 
worden samengesteld.

Avocado’s en mandarijnen
Een vrachtwagen met 

producten voor de voed-
selbank wordt gelost.

Links: Ook appelmoes 
komt in de pakketten.  

FOTO’S JOHAN BOSVELD
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Nooit saai

Terug verhuisd

Louis Couperus

GekkenhuisJongerencoach Getrouwd

Iemand ontmoetBloemenvrouw
Pensionado’s Barend (76) en 
Bea Freriks (74) (Sweerts de 
Landasstraat) hebben het al 
55 jaar gezellig met elkaar. 
Beiden zijn echte Arnhem-
mers en wonen twaalf jaar in 
de wijk. 
Afgelopen jaar hebben ze be-
slist niet als negatief ervaren. 
Bea: “We hebben genoeg aan 
elkaar. Wandelen en lekker 
tuttebellen en lezen.” Barend: 
“Een heerlijk jaar. We kennen 
eigenlijk niemand die corona 
heeft gehad.” 
Eigenlijk is hun leven nooit 
saai. De rust die ze hebben nu 
ze met pensioen zijn. Ze we-
ten niet wat de volgende dag 
brengt of wat ze gaan doen. 
Barend: “Dat vind ik echt 
luxe.” 
Barend en Bea zijn alle twee 
positief ingesteld. Hij was 
zeven jaar voorzitter van de 
wijkvereniging en houdt zich 

nu bezig met het nieuwe wijk-
centrum De Bakermat. Men-
sen ontmoeten, iets neerzet-
ten, vrijwilligers motiveren, 
dat past hem. Verbinding zoe-
ken. Dat heeft 2020 opgele-
verd. Ze hebben een groot 
netwerk opgebouwd in de 
wijk. De Albert Heijn is een 
ontmoetingsplek. “Het is wel 
jammer dat de wijkdiners niet 
door kunnen gaan. Daar ont-
moet je ook veel bewoners.” 

Scholier Lex Versteegen (Van 
Lawick van Pabststraat) is 15 
jaar en dit jaar met zijn ou-
ders weer terug verhuisd van 
Elst naar Arnhem. 
Dat was erg fijn. Hij noemt 
het afgelopen jaar “lastig met 
negatieve en positieve kan-
ten”. 
Heel jammer dat hij niets 
met zijn vrienden kon doen. 
Thuis zitten was saai maar 
ook weer prettig. Lex had 
hetzelfde schoolrooster 
maar het was toch wel an-
ders. “Het ging trager. Ik kon 
lekker laat opstaan en hoef-
de niet dat eind naar school 
fietsen.” En hij kon met zijn 
grootste hobby, Star Wars, 
verder. 
Hij baalt er vooral van dat dit 
jaar geen vuurwerk afgesto-
ken mag worden. 
Elk jaar is dat voor Lex een 
hoogtepunt. In de toekomst 

wil de scholier ‘iets’ met 
economie of in de zorg gaan 
doen. Zijn ouders werken in 
de zorg. 
In april volgend jaar moet hij 
een vervolgopleiding kiezen. 
Lex hoopt dat het nieuwe 
jaar anders wordt.“ Ik hoop 
dat we straks weer normaal 
het sociale leven in kunnen. 
Dat zullen anderen ook wel 
zo ervaren.”

Stedenbouwkundige Rob 
Rhemrev (80, Sweerts de 
Landasstraat) is in novem-
ber tachtig jaar geworden.  
Geen groot feest maar daar 
had hij ook geen zin in. 
Hij stuurde zijn vrienden 
achteraf een bedank-kaartje. 
Op de voorkant foto’s van 
de kaarten en cadeaus. Op 
de achterkant een tekst van 
hemzelf over ‘het overweldi-
gende feest’, de brieven, ca-
deaus en toespraken op de 
stoep. “Als je de tekst leest, 
weet je alles”, lacht hij op de 
vraag over hoe het afgelopen 
jaar is geweest. Hij is met een 
moestuin begonnen en veel 
gaan lezen ten tijde van co-
rona. Stille kracht van Louis 
Couperus want zijn roots lig-
gen in Indië.  
Hij is nu op zoek naar een 
exemplaar van Eline Vere. 
Rob heeft voor zijn werk heel 

veel gereisd en veel armoe-
de en ellende gezien. Niet te 
vergelijken met corona. Zijn 
reiservaringen hebben hem 
nederig gemaakt. Qua rei-
zen heeft hij geen bucketlist. 
Maar hij wijst op de kaart nog 
wel gebieden rond de Mid-
dellandse zee aan. “Vliegen 
doe ik vanaf volgend jaar niet 
meer. Ik reis alleen nog met 
de trein.”

Eigenaars van fietsspeci-
aalzaak Marc Roelofs (49) 
(vierde generatie) (Van Nis-
penstraat) en Marian (48) 
hadden een uitstekend jaar. 
De fietsen waren niet aan te 
slepen. “Een gekkenhuis. De 
kelder stond voortdurend vol, 
van e-bikes tot hippe gravel-
bikes. Mensen ontdekten wat 
ze in deze tijd nog wel kon-
den.”  Fietsen dus. Zo kreeg 
Roelofs veel nieuwe klanten. 
Vanaf maart ging het hele-
maal los. Het succes had te 
maken met de beschikbaar-
heid van de modellen. 
Marc maakte dagen van 6 
uur ‘s ochtends tot 10 uur  
’s  avonds. Zelfs zijn gepensi-
oneerde vader hielp mee. Dit 
had ook hij in zijn tijd nog 
niet meegemaakt. Marc en 
Marian zijn in augustus twee 
weken met vakantie gegaan 
naar Frankrijk. Op de cam-

ping in een tentje. Fietsen 
mee. En met een gerust hart. 
Marc had alle vertrouwen 
in zijn personeel. De batte-
rij opladen was dan ook hard 
nodig. Het succes gaf het stel 
rust. Ondertussen is Marian 
al weer bezig met de pro-
ductie van kerstkransjes. Die 
hobby heeft ze al tien jaar 
en ze verkoopt de kerstarti-
kelen bij de fietsenspeciaal-
zaak. 

Voor Jacob Das (19, Van Pal-
landstraat) is het “allerleuk-
ste” dat hij dit jaar is aan-
genomen bij een Arnhems 
bedrijf als jongerencoach. 
En hij volgt de deeltijdoplei-
ding Sociaal Culturele Dienst-
verlening. Opkomen voor an-
deren doet hij al in de dertien 
jaar dat hij op voetbal zit. 
Zijn droom is uiteindelijk een 
eigen welzijnsboerderij voor 
vluchtelingen. Met dit idee 
springt hij er uit bij het bedrijf 
waar hij nu 24 uur per week 
werkt en veertien jongeren 
onder zijn hoede heeft. Hij 
herkent hun onzekerheden 
over uiterlijkheden en de toe-
komst. 
Het mooiste lichtpuntje van 
2020 is dat hij het wandelen 
heeft ontdekt. “Ik ken elke 
boom in Sonsbeek.” Met zijn 
cliënten loopt hij vaak zeven 
kilometer per dag zonder dat 

hij het door heeft. Jacob (1 
meter 95 en schoenmaat 48) 
was altijd van het fietsen maar 
ervaart dit jaar de rust van het 
wandelen. 
Hij heeft wel gesprekken 
met zijn vrienden over de in-
vloed van corona.  “Ik wil het 
goede voorbeeld geven nu ik 
een vast dienstverband heb 
en wijs tijdens mijn werk de 
cliënten op de 1,5 meter af-
stand.”

Leerkracht Daan Hoenen 
(30) en 3D-animator en il-
lustrator Olga Nozdrina (33) 
(Van Lawick van Pabststraat) 
zijn op 25 augustus dit jaar 
getrouwd. 
Ze vierden hun trouwfeest in 
klein gezelschap bij het Arn-
hems boekencafé Libertas. 
Ook verhuisden ze afgelo-
pen jaar naar de Burgemees-
terswijk. ‘Een lekkere rustige 
buurt’, stelt Daan. Zijn vrouw 
Olga komt uit Rusland en 
woont nu vier jaar in Neder-
land.
Daan en Olga leren elkaar 
kennen via een gezamenlijke 
vriend en de vonk slaat over. 
Na een korte tijd samenwo-
nen, vraagt Olga hem te trou-
wen. De trouwdag was anders 
dan ze in gedachten hadden. 
Olga had iets meer familiele-
den willen uitnodigen maar 
dat kon nu niet door corona.  

Hoe kijken ze terug op het 
jaar? Olga: “Al mijn plannen 
en doelen zijn gehaald. Trou-
wen, verhuizen en een di-
ploma interieur styliste halen. 
Jammer dat we niet op huwe-
lijksreis naar Kenia konden.” 
2020 is een bijzonder jaar 
voor het kersverse echtpaar. 
Daan: “Een interessant jaar 
en voor mij als geschiedenis-
leraar relevant. Met de trou-
werij als hoogtepunt.”

Meta Blaauw (62, Jolles-
straat) is intern begeleider 
op basisschool Heijenoord. 
Daarvoor stond ze jarenlang 
zelf voor de klas. 
“In januari heb ik iemand 
ontmoet. Dat was voor mij 
wel een lichtpuntje van dit 
jaar dat ik verder als positief 
heb ervaren.” Zeven jaar ge-
leden is Meta plotseling haar 
man verloren. Ze woont sinds 
1993 in de wijk. Op school 
was het dit jaar hectisch we-
gens online onderwijs. Ver-
der was ze meer thuis en kon 
ze even snel naar de bakker 
fietsen. Haar moeder is 88 
jaar en woont zelfstandig in 
Ede.  Meta kon haar geluk-
kig al die tijd wekelijks op-
zoeken. Ook met haar zoons 
ging het goed. De jongste (24) 
rondde dit jaar zijn studie af 
en heeft een baan gevonden. 
“En dat in deze tijd. En we 

hadden toch een diplomauit-
reiking met feestje als afslui-
ting.” 
Wat ze verder heeft gedaan 
in de vrije uren?  Meta houdt 
erg van fietsen. Ze heeft 
tochten gemaakt met een 
vriendin. Deze zomer wil-
den ze naar Berlijn, maar dit 
ging niet door en fietsten de 
vriendinnen het Pieterpad. 
“Ik vind het een positief jaar.”

Docent bedrijfskunde aan de 
Hogeschool Arnhem en Nij-
megen, Elisabeth Brand (55, 
Van Nispenstraat), heeft een 
gek jaar achter de rug. 
Ze begon op 12 maart met 
een deeltijdstudie bedrijfs-
kunde om bij te blijven. De 
colleges waren allemaal on li-
ne. Voordeel was dat ze geen 
reistijd had. Als andere plus-
punten van 2020 noemt ze de 
lange natuurwandelingen met 
haar zoon, naar het Deeler-
woud bijvoorbeeld. “Ik ont-
dekte opnieuw hoe mooi de 
omgeving hier is. Je denkt dat 
je die kent maar al lopend er-
vaar je die toch anders.”  
Voor de verbinding en het 
contact in de wijk, noemt ze 
de app groep. “Uiteenlopen-
de vragen en aanbiedingen 
komen voorbij.  Je merkt de 
saamhorigheid in deze buurt.” 
Ze had bijzondere ontmoe-

tingen op straat. Zoals met 
een vrouw die net haar man 
is verloren met wie ze nog 
steeds koffie gaat drinken.  
Elisabeth is lid van een ser-
viceclub voor vrouwen. Ze 
zamelen geld in voor goede 
doelen. “Dit jaar was een 
initiatief om bossen tulpen 
uit te delen. Sindsdien kent 
de buurt mij als bloemen-
vrouw.”

Wat heeft 2020 opgeleverd? Tekst en foto’s: Britt van Uem
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ondertussen in …

Liefdevol gebak

Tekst en foto’s: Johan Bosveld

Versheid en variatie
dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden. Probeer eens 
de diverse gerechten van onze menukaart en deel met de 

Thai de smaak van hun aromatische keuken.
Vanwege de coronavirus is momenteel helaas 

alleen afhalen mogelijk.
Per 1 juni mag het restaurant weer open 

(volgens de geldende richtlijnen)
Onze menukaart staat op www.restaurantrung.nl

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

Centrum voor Mindfulness, 
Yoga & Bewustwording

Voor volwassenen
•  yoga (o.a. hatha, zwangerschapsyoga,  

60+, herstelyoga)

•  8-weekse mindfulnesstrainingen  

(en diverse mindfulness vervolg trainingen 

waaronder compassietraining)

• hoogsensitiviteit

Voor kinderen & jongeren
• yoga

• mindfulnesstrainingen

Gezondheidscentrum Gulden Hart | Bakenbergseweg 72 | 6814 MK Arnhem | www.mindfulnessinmotion.nl |    

VOOR 
VITALITEIT 

EN EEN 
GEZONDE 

BALANS IN 
JE LEVEN!

WEES 
WELKOM 

VOOR EEN 
PROEFLES.

VERTROUWD GEZICHT IN
DE BURGEMEESTERSWIJK

MAKELAAR
VASTGOEDADVISEUR
TAXATEUR

VAN PALLANDTSTRAAT 24
06 28 43 49 34
WWW.JACOWIEGERSMA.NL

06 29057774 | arnhem
bruno@brunoheemskerk.nl
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Ben je druk of heb je even geen zin om een maaltijd te cheffen? 
In onze keukens in Amsterdam, Arnhem en Hilversum koken 
wij met liefde voor je. Zonder toevoegingen en altijd met verse 
producten. De hele week zijn er verse soepen en (pasta)sauzen 
in glazen potten. En op dinsdag en donderdag altijd een vers 
bereide maaltijd geserveerd in stenen schalen. Zo kun je iedere 
dag gemakkelijk, vers en lekker eten.

Het was een gebeurtenis van 
jewelste. Uit heel Neder-
land kwamen eind novem-
ber vogelaars naar Sonsbeek 
om een zeldzaam vogeltje te 
zien. Bewapend met verre-
kijkers en camera’s stonden 
ze gefascineerd rond de gro-
te waterval, waar de zogehe-
ten zwartbuikwaterspreeuw 
parmantig door het water 
stapte of een beetje zwom. 
De zwartbuikwaterspreeuw 
is een zeldzame overwinte-
raar in Nederland. In 2015 

werden er niet meer dan vijf 
geteld. Dat er maar zo wei-
nig zijn in Nederland komt 
doordat hij vrijwel uitslui-
tend plekken met snelstro-
mend water en een stenige 
bodem en oever zoekt. En 
daarvan zijn er niet veel 
meer in Nederland. De wa-
terspreeuw doet zijn naam 
eer aan: hij kan onder water 
zwemmen en schermt zijn 
ogen dan af met een soort 
doorzichtig vliesje (mem-
braan).

Kattenmepper
Nog meer dieren in deze ru-

briek. Terwijl in aangrenzende 

wijken kattenbezitters als de 

dood zijn dat hun huisdier door 

een kattenhater wordt gestolen 

en vervolgens ‘kwijtgemaakt’, 

draaien ze in onze wijk de rollen 

om. Hier geen kattenmepper, 

maar een kat die mept. Als het 

waarschuwingsbordje tenmin-

ste klopt…

De hedendaagse techniek staat voor niets: 

van kunstmatige intelligentie tot een wer-

kend coronavaccin. Maar Bakkerij Koenen 

aan de Van Lawick van Pabststraat kan er 

ook wat van. De bakker, die recent de win-

kels overnam van Jansen de Koning, toont 

met een visitekaartje zijn futuristische kwa-

liteiten. De zogeheten desinfectiezuil komt 

uit eigen bakkerij. En is ook nog eens met 

liefde gebakken…

Zweefbad
Wat zweeft daar, vroegen 
wijkbewoners zich vorige 
maand af. Het was een gi-
gantisch zwembad dat op de 
hoek van de Burgemeester 
Weertsstraat en de Van La-
wick van Pabststraat over de 
woningen heen op zijn plek 
werd gehesen. 
Die plek was achter de hui-
zen in een tuin. Of het 
zwembad de rol van depen-
dance van Klarenbeek gaat 
spelen, was bij het drukken 
van dit Wijkcontact nog niet 
bekend.

Make Arnhem een beetje great

Zelfs in onze wijk lijken mensen te 
wonen die de gesneefde Amerikaanse 
president Trump steunen. Maar ge-
lukkig doen ze dat op een manier die 
past bij het niveau van dat dreinende 
kind. Een niet al te jeugdig bestelau-
tootje (ook Trump is op leeftijd) toont 
zich een supporter van ‘the Donald’. Niet groots en in hoofdlet-
ters, maar gewoon de naam van een kleutertje, zoals het hoort. 

Dierenmishandeling 
Je reinste dierenmishandeling. Dat is de brute amputatie van de 
kikker in de Jansbeek achter het Watermuseum. Een onverlaat 
heeft de kikker zijn poten afgezaagd. Coronaverveling? Even 
verderop in Sonsbeek sloeg een andere vandaal toe. Die zette 
het hek van het hertenverblijf open, waarna twee dieren hem 
smeerden. Eén kon gevangen worden, het andere moest worden 
doodgeschoten omdat het tijdens de vlucht zwaargewond was 
geraakt. Nog meer coronaverveling?

30 km: Handhaven!
De Tweede Kamer pleit voor het invoeren van 
een maximum snelheid van 30 km in alle be-
bouwde kommen. Maar hoewel onze wijk op 
een aantal uitvalswegen na vrijwel overal al een 
30 km zone is, trapt menigeen het gaspedaal nog 
lekker diep in. Misschien is het verstandig dat de 
dames/heren politici eerst iets bedenken om de 
bestaande regels te handhaven. En geen verkeers-
drempels, anders begint de buurt weer te klagen!

Vogelaars overspoelen Sonsbeek
FOTO ERIK DE WAARD/WAARNEMING.NL FOTO NICO KRANENBURG/WAARNEMING.NL
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geving. Als het Wijkcontact van decem-
ber 1982 verslag doet van een drukbe-
zochte ledenvergadering die gaat over 
hete hangijzers als de seksinrichtingen, 
kantoren, kraakpanden en de bebou-
wing van het Artilleriepark, schrijft de 
(anonieme) verslaggever dat ‘bestuurs-
lid Rudolf Jekel zich ontpopt tot een 
zeer bekwaam planologisch deskun-
dige’. Namens de wijkvereniging heeft 
hij een commentaar geschreven op het 
gemeentelijk structuurplan en het ont-
werp-bestemmingsplan. Omdat er geen 

bestemmingsplan was konden seksin-
richtingen en kantoren in woonhuizen 
niet geweerd worden. 

Jekel pleitte ervoor dat in het struc-
tuurplan zou komen staan dat ‘de kan-
torendruk op de wijk te groot is’ en in 
het bestemmingsplan dat er ‘geen ver-
schuiving zou mogen plaatsvinden in 
de verhouding kantoren en woningen’. 
Het bestaande kantooroppervlak moest 
‘gelijk blijven, of liever nog verminderd’. 

Kantoritis 
Onze wijk was in de jaren ’60 en ’70 een 
gewilde kantoorlocatie geworden. Er 
waren al enkele grote kantoren verrezen 
zoals het Rijkskantorengebouw aan de 
Pels Rijckenstraat (1968) en het OHRA-
kantoor in de Van Pallandtstraat (1972). 
Voor beide waren fraaie woonhuizen 
gesloopt. In de jaren ’90 kwamen daar 
nieuwe plannen bij voor grootschalige 
kantorenbouw bij het station. Die plan-
nen sneefden gelukkig (zie Wijkcontact 
2020-2). 

Naast deze voor iedereen zichtbare 
kantoorontwikkeling, vond er een ook 
minder zichtbare, sluipende verkan-
torisering (‘kantoritis’) plaats, namelijk 
van woonhuizen die verbouwd werden 
tot kantoren. Jekel blikt terug: ”Er ston-
den in onze wijk veel grote, oude pan-
den. Die waren als woning onaantrekke-
lijk geworden vanwege de hoge kosten 
voor renovatie, onderhoud en verwar-
ming. Vanwege hun gunstige ligging bij 
station, binnenstad en Sonsbeekpark, 
en vanwege hun sjieke uitstraling wa-
ren het aantrekkelijke vestigingslocaties 
voor notarissen, advocaten, architecten, 
consultants, deurwaarders en voor orga-
nisaties als KNMV (motorrijdersvereni-
ging), ALVO (koepel van Arnhemse vo-

scholen), brandweer en het Bureau voor 
Levens- en Gezinsvragen.” 

Opschoonplan
Deze sluipende verkantorisering tastte 
de woonfunctie van de wijk aan, zorg-
de voor verkeersoverlast en verhoogde 
de parkeerdruk. Jekel: “Woningsplitsing 
en verkamering droegen daar overigens 
ook aan bij.”  De net opgerichte wijkver-
eniging verzette zich tegen de verkanto-

risering, diende bezwaarschriften in en 
vroeg gesprekken aan met de toenma-
lige wethouder Kneppelhout. Hij kon 
er echter alleen tegen optreden op ba-
sis van bouwverordeningen en een be-
stemmingsplan. Maar… er was geen be-
stemmingsplan. Dat moest nog gemaakt 
worden. 

Kneppelhouts opvolger, wethouder 
Van Meurs, kwam in 1983 – vanuit de 
wijk gevoed met suggesties - met een 

 N
ogal wat panden in onze wijk 
zijn ooit gebouwd als woon-
huis, vervolgens verbouwd 
tot kantoor (verkantorise-
ring) en recentelijk weer te-

rugverbouwd tot woonhuis (ontkanto-
risering). Wijkgenoot Rudolf Jekel heeft 
dergelijke ontwikkelingen in onze wijk 
sinds de jaren ’70 nauwlettend gevolgd. 
Beroepshalve als architect-stedenbouw-
kundige, maar ook als betrokken wijk-
bewoner, bestuurslid van de wijkvereni-
ging en lid van de Commissie Leefom-

Geen kantoren, 
waar huizen horen

40 jaar wijkvereniging

De wijkvereniging heeft zich in haar 40-jarig bestaan altijd sterk 
gemaakt voor de woonfunctie van de wijk. Was verkantorisering 
de trend in de jaren ’70, ’80 en ’90, de laatste vijftien jaar is 
deze ontwikkeling omgeslagen in ontkantorisering.

‘opschoonplan’. Eigenlijk wilde hij kan-
toren in de wijk uitkopen en weer een 
woonfunctie geven, maar dat bleek on-
haalbaar. Nieuwe kantoren in de kern 
van de wijk tegenhouden en vrijko-
mende kantoren weer een woonfunc-
tie geven (met name voor jongeren, na 
opsplitsing) zou wel kunnen. Nieuwe 
kantoren wilde hij alleen toestaan langs 
de zogeheten radialen, de uitvalswegen 
als Zijpendaalseweg (beneden), Sweerts 

Rudolf Jekel (73), het 
stedenbouwkundig gewe-
ten van onze wijk, kwam 
in 1969 als practicant/
stagiair te werken bij een 
architectenbureau aan 
het Burgemeestersplein. 
Twee jaar eerder had 
dit bureau een groot 
monumentaal woonhuis 
gekocht en verbouwd tot 
kantoor voor zijn 15 à 20 
werknemers. Na zijn af-
studeren trad Rudolf bij 
het bureau in dienst. Het 
bureau, waarvan hij later 
directeur werd, bleef hier 
gehuisvest tot Jekel er 
in 2012 mee ophield en 
het pand verkocht werd. 
De kopers knapten het 
pand, dat inmiddels was 
aangewezen als rijksmo-
nument, op en maakten 
er weer een woonhuis 
van.

Rudolf Jekel

FOTO HENK DONKERS

Boven: OHRA (Onderlinge ziektekos-
tenverzekering voor Hogere RijksAmb-
tenaren) werd in 1925 in Arnhem opge-
richt en hield kantoor in een voormalig 
woonhuis aan de Zijpendaalseweg 81. 
Eerst breidde het uit in de achtertuin, 
later werden om de hoek vijf huizen in 
de Van Pallandtstraat gesloopt voor 
de bouw van een nieuw kantoor dat 
geopend werd in 1972. De voormalige 
woonhuizen zijn nog herkenbaar in de 
verspringingen in de voorgevel. In 2008 
verhuisde OHRA naar Arnhem-Zuid. 

Links: In deze twee woningen (beide 
rijksmonument) aan de Zijpendaal-
seweg was een deurwaarderskantoor 
gevestigd dat de huizen had doorge-
broken. Na het vertrek in 2010 werd het 
pand weer gesplitst en verbouwd tot 
woonhuizen. FOTO’S HENK DONKERS
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de Landasstraat (beneden), Bouricius-
straat (boven) en Amsterdamseweg, on-
der voorwaarde dat elders in de wijk 
een kantoor weer woonhuis zou wor-
den. Praktijkruimtes en ‘kantoor aan 
huis’ waren in de hele wijk toegestaan 
mits in datzelfde huis gewoond werd. Zo 
ongeveer kwam het ook in het bestem-
mingsplan te staan dat in juli 1986 ein-
delijk werd vastgesteld. In dit zogeheten 
consoliderende bestemmingsplan werd 
ook  bepaald dat het aantal kantoren be-
vroren en gemaximaliseerd zou worden 
op negentig. 

Jekel: “Het was een soort salderings-
regeling. Er mocht een kantoor bij langs 
een radiaal als er elders in de wijk eentje 
af ging. De gemeente zou het bijhouden, 
maar van een transparante, controleer-
bare boekhouding was geen sprake. Dat 
beleid is niet uit de verf gekomen.”

Ingehaald door de tijd
“Er achteraf op terugkijkend”, mijmert 
Jekel, “denk ik dat het beleid is inge-
haald door de tijd. Na de jaren ’80 met 
hun hoge werkloosheid en bezuinigin-
gen nam de welvaart in de jaren ’90 sterk 
toe. Daardoor kwam de Burgemeesters-
wijk weer in de belangstelling van po-
tentiële kopers te staan. Mensen wilden 
er weer wonen en flink investeren om 
huizen op te knappen. Was in de decen-
nia daarvoor een trek van de stad naar 
de randgemeenten op gang gekomen, in 
de jaren ’90 raakte de stad weer in trek. 

Vooral buurten met grote huizen en een 
authentieke uitstraling werden populair. 
En die had de Burgemeesterswijk volop. 
Bovendien lag de wijk vlakbij het station, 
vlakbij de binnenstad en met prachtige 
parken op loopafstand. Waar vind je nou 

zo’n wijk in Nederland? Vanaf de jaren 
’90 werd de Burgemeesterswijk enorm 
populair als woonwijk.”

In juli 2013 publiceerde Elseviers 
Weekblad in zijn jaarlijkse onderzoek 
naar de beste woonwijken in Nederland 
een euforisch artikel van maar liefst vijf 
pagina’s over de Burgemeesterswijk. ‘Be-
kakt is het er niet. Typerend is de ge-
mêleerdheid. Er wonen artsen en ad-
vocaten, maar ook kunstenaars en stu-
denten. Bewoners prijzen zich gelukkig. 
“Wij wonen in een droom”’, aldus Else-
vier. De Burgemeesterswijk werd aan-
geprezen als het optimum van stedelijk 
wonen. Veel randstedelingen verhuisden 

 ‘S luit nu je ogen en adem een aantal keer diep in en 
uit.’ Er viel een korte stilte alvorens ze vervolgde: 
‘Wat is jouw motivatie om dit te doen? Wat wil je uit 

deze coachingsessies halen?’ Anouks stem klonk zacht maar 
indringend vanuit mijn MacBook Air. Alsof ze werkelijk te-
genover mij zat, en niet 1850 km ten noord oosten van Arn-
hem.
Als je mij een beetje volgt, dan weet je dat ik ieder jaar een 
focuswoord kies. Een woord dat als leidraad dient voor het 
nieuwe jaar. Het helpt me om doelen te stellen; op persoon-
lijk vlak, maar ook zakelijk. Het biedt voldoende vrijheid om 
alle kanten op te bewegen, maar zoals het woord al zegt, zon-
der de focus te verliezen.
In het decembernummer van vorig jaar kon je lezen hoe ik 
tot mijn focuswoord voor 2020 kwam: bloei. Bloei gaat ge-
paard met pijn, de zogenaamde groeistuipen. Zo verging het 

mij ook het afgelopen veelbewogen 
jaar.
Laverend op de onstuimige Covidgol-
ven had ik dat focuswoord hard nodig 
om koers te houden, soms zelfs om het 
hoofd boven water te houden. Ik voer 
op mijn natuurlijk aangeboren veer-
kracht en leerde meer vertrouwen te 
hebben. Natuurlijk poepte ik figuurlijk 
in mijn broek toen mijn studio 4 maan-
den dicht moest èn ik door een stomme 
fout van de Kamer van Koophandel niet 
in aanmerking kwam voor overheids-
subsidie. Zo leerde ik om hulp te ont-

vangen van derden, maar ook om royaal te geven. Toen na 
heropening de groei onverminderd voortzette, heb ik mogen 
ervaren dat geduld écht een schone zaak is.
Loslaten was een terugkerend thema dit jaar en zorgde er-
voor dat het mij steeds makkelijker af ging. Hoewel, je enige 
zoon op kamers afleveren toch best een grote mijlpaal is. 
Daar kreeg ik extra quality time met mijn lief voor terug, die 
we samen al blootsvoets wandelend over de Veluwe door-
brachten.
Tot slot leerde deze workaholic nog beter voor zichzelf te 
zorgen door regelmatig self-care momenten in te lassen. Mijn 
krullen dansen nu in gezonde dikke spiralen om mijn hoofd. 
Resultaat van mijn wekelijkse haarverzorgingsrituelen.
Vanuit Helsinki klinkt: “Waar doe je het voor Tara?”
Een warm gevoel ontstond onder in mijn buik en verspreid-
de zich over mijn hele romp. Mijn gezicht verbreedde zich 
tot één en al glimlach, en de zonnestralen die door het raam 
prikten beschilderden het met een gouden gloed. “Ik wil stra-
len” zei ik. En stralen zal ik in 2021. 
Tara Ubachs

» Tara Ubachs woont in onze wijk en is full time yogipreneur: 
ondernemer in yoya (www.mysoreyoga.nl)

7 lessen uit 2020

En stralen zal 
ik in 2021.
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tara ubachs

De wijk verzette zich te-
gen plannen voor meer 
kantoren. Krakers liepen 
daarin voorop. ‘Geen kan-
toren, waar huizen horen’ 
was hun leus. De omme-
keer begon met het kra-
ken van het kantoorpand 
op de hoek van de Van 
Pallandtstraat en Van 
Lawick van Pabststraat 
in 1976 toen het ene ac-
countantskantoor er uit 
ging en het volgende er 
in wilde trekken. Na een 
jarenlange bezetting en 

dreigende ontruimingen 
werd krakersbolwerk Hui-
ze Van Pallandt in 1980 

een pand voor groepsbe-
woning. Er wonen nu 16 
personen.

Links één van de 
twee panden van 
de Johanna Stich-
ting in de Pels 
Rijckenstraat die 
gesloopt werden 
voor het Rijks-
kantorengebouw. 
Het gebouw 
(rechterfoto, in 
1968 geopend) 
werd ontworpen 
voor Nap en Van 
Ede. Van Ede ont-
wierp later Sons-
wijck waar hij ook 
woonde. 
FOTO HENK DONKERS

naar Arnhem terwijl ze bleven werken in 
het westen des lands.

In 2013 was de vastgoed- en economi-
sche crisis weliswaar over zijn hoogtepunt 
heen, maar volgens makelaar en wijkge-
noot Jaco Wiegersma gaf deze de ontkan-
torisering wel een flinke duw. Wiegersma: 
“Bedrijven en organisaties met een kan-
toor in onze wijk gingen na 2008 meer op 
de centen letten en op zoek naar goed-
kopere huisvesting. Bovendien voldeden 
veel kantoorruimtes niet meer aan de ei-
sen van de tijd en was er door it-ontwik-
kelingen minder behoefte aan kantoren. 
Tegelijk was er een overaanbod van mo-
derne, goedkopere kantoorruimte met 
betere interne voorzieningen, meer par-
keerruimte en een betere bereikbaarheid. 
Daardoor kwamen in onze wijk kantoor-
panden vrij en kregen heel wat panden 
hun woonfunctie weer terug. Ik verwacht 
dat die trend nog een tijd doorzet.”

In het meest recente bestemmingsplan 
van 2015 hebben veel voormalige woon-
huizen, waarin nu een kantoor is gehuis-
vest de bestemming ‘wonen’ met als (tij-
delijke) functie-aanduiding ‘kantoor’. Het 
bestemmingsplan speelt in op een ver-
dere ontkantorisering. Het bestemmings-
plan faciliteert het omzetten van een kan-
toor in een woonhuis, maar belemmert 
het omgekeerde. De toekomst van de 
Burgemeesterswijk als woonwijk ziet er 
goed uit, mede dankzij de inzet van de 
wijkvereniging.
Henk Donkers

Krakers liepen voorop in strijd tegen verkantorisering

Elsevier prees de 
Burgemeesterswijk 
aan als optimum van 
stedelijk wonen.

FOTO HENK DONKERS
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Adverteren in Wijkcontact?
Stuur een mail naar:
penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 
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Veel beeldende en uitvoerende kunstenaars voelden en voelen zich thuis in de Burge-
meesterswijk. In een voor deze buurt karakteristieke woning aan de Van Lawick van 
Pabststraat 39 exploiteerde de naar Zutphen verhuisde kunstenaar Winston Huisman 
enige jaren een galerie-aan-huis genaamd ‘s,Alotto’.

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

verliefde kijk op de wijk



22 23

het balkon van dit pand en dacht ‘als ik 
daar zou wonen, zou ik altijd op het bal-
kon zitten’.“ Toen leek dat mooier dan het 
in werkelijkheid is. “Dat balkon is veel te 
koud, we zitten er nooit!”

Heleen kwam op haar elfde op de 
Hoogkamp wonen. Ze was zestien 
toen ze Klaas ontmoette op een ten-
toonstelling in Nijmegen. “Ik was met-
een onder de indruk van haar”, zegt 
Klaas lachend, “maar het heeft heel 
lang geduurd voordat ik haar kreeg.” 
Dit jaar zijn Klaas en Heleen 55 jaar ge-
trouwd. Na een korte periode in het Spij-
kerkwartier, kwamen ze snel weer terug 
naar de Burgemeesterswijk. Ze huur-
den twee jaar een huis op Van Lawick 
van Pabststraat 19, toen Heleen het pand 
waar ze nu wonen te koop aangeboden 

en moest zorgen dat de kinderen binnen-
kwamen.” “En weet je wat ze toen deed?, 
vraagt Klaas. “Ze liep naar buiten, klapte 
in haar handen en riep ‘Pannenkoeken, 
pannenkoeken”. De kinderen wisten niet 
hoe snel ze naar binnen moesten komen.”  
“Naast ons zat trouwens nog een bor-

deel”, vertelt Heleen. “Dat bordeel was 
voor de bewoners van Het Dorp. De hoe-
ren bleken de gehandicapten uit te buiten.” 
En natuurlijk zijn er veel middenstanders 
verdwenen. “Vroeger had je hier tegenover 
kruidenier Wammes. En er zat een bont-
atelier. Daar heb ik nog een keer een jas 

van Russisch berenbont laten vermaken. 
Die jas had ik voor een gulden op de rom-
melmarkt gekocht. Ook de houtwinkel is 
verdwenen, net als de verfwinkel.”

Honkvast 
Niet alleen als het om wonen gaat, zijn 
Klaas en Heleen honkvast. Klaas heeft 
ook al meer dan 60 jaar een atelier in een 
koetshuis op Landgoed Lichtenbeek aan 
de Amsterdamseweg. “Ik liftte altijd naar 
Rotterdam en kwam er dan langs. Het is 
een prachtig pand. Ik was erg verlegen en 
stotterde, maar dacht ook ‘als je niets doet, 
gebeurt er niets.’ Na een half jaar ben ik op 
de boswachter afgestapt en in 1958 kon ik 
erin. Ik betaalde 10 gulden huur en een 
rijksdaalder voor de elektriciteit. Daarna 
heb ik nog een aanbod gekregen voor een 
atelier in Parijs, maar dat heb ik afgeslagen 
vanwege de fantastische plek die ik hier 
heb. Mijn karakter is ‘altijd hetzelfde’. Dat 
heb ik met wonen, met mijn werkplek en 
met mijn werk”, doelend op de welbeken-
de tafels en koffiekannen van zijn schilde-
rijen, beelden en tekeningen.

Het gerepareerde beeldje staat inmid-
dels in een vitrinekast tussen allerlei an-
dere objecten. Op mijn laatste vraag of ze 
er ooit over denken om te gaan verhui-
zen, antwoordt Heleen stellig: “Nooit! Ik 
ga hier pas weg als ik dood ben.”
Hanneke Nagel

 ‘W
aar is de lijm?”, vraagt 
Klaas. Om vervolgens 
het hoofdje van het 
vrouwtje van een kus-
send paar vast te lij-

men. Het beeldje van celluloid kochten 
Klaas en zijn vrouw Heleen op een Rotter-
damse rommelmarkt vijftig jaar geleden. 
“Heb je het hoofdje weer in vorm gekre-
gen?”, vraagt Heleen. “Nee, er zit een gat 
in dus dat lukt niet. En wat maakt het uit, 
het ligt al vijftig jaar in een kast met het 
hoofd ernaast.”

Klaas en Heleen Gubbels wonen sinds 
1971 in een rijksmonumentaal pand aan 
de Van Lawick van Pabststraat. “Toen we 
hier introkken was het pikdonker”, ver-
telt Klaas. “Dit hier beneden waren drie 
kamers en een serre.” Nu is het één grote 
ruimte met overal kunstwerken. “Ik heb 
het geluk gehad dat ik altijd veel kon rui-
len met collega-kunstenaars.“  

Klaas verhuisde op 18-jarige leeftijd met 
zijn moeder, broer en zus vanuit Rotter-
dam naar zijn tweede vader in Arnhem. 
Ze woonden schuin aan de overkant van 
waar hij nu woont.  “Ik keek vaak naar 

Kunstenaar Klaas Gubbels – bekend van de koffiekannen - en zijn 
vrouw Heleen wonen al langer in de Burgemeesterswijk dan de 
wijkvereniging oud is. Een gesprek met twee honkvaste buurtgenoten.

40 jaar wijkvereniging Klaas en Heleen Gubbels

‘We gaan hier pas  
weg als we dood zijn’

‘Mijn karakter is ‘altijd 
hetzelfde’. Dat heb ik met 
wonen, mijn werkplek 
en mijn werk.’

Klaas en Heleen in hun achtertuin 
in 2020 FOTO JOHAN BOSVELD

kreeg. “De eigenaar wilde het graag aan 
mij verkopen”, vertelt Heleen, “dan wist 
hij zeker dat de bomen in de tuin zouden 
blijven staan”. 

De 65 meter diepe tuin is het domein 
van Heleen. Eigenhandig groef ze het op-
lopende stuk grond achter het huis af en 
bestraatte ze het terras. “Iemand zei tegen 
mij ‘hier groeit niets’. Dat moet je tegen mij 
dus niet zeggen.” Met enige fantasie is voor 
te stellen hoe de tuin er in het voorjaar uit 
moet zien. Halverwege de tuin staat een 
houten prieel. “Dat moeten we binnenkort 
opknappen. Weet jij nog een goede tim-
merman?”.

Bordelen 
Bijna 50 jaar wonen ze er nu. Op mijn 
vraag wat er in die jaren veranderd is in de 
wijk antwoordt Heleen: “Kinderen die bui-
ten spelen, dat zie ik niet meer. Onze kin-
deren speelden altijd buiten met de ande-
re kinderen uit de buurt.” Dat was niet al-
tijd zonder risico. “Vroeger zat hiertegen-
over een bordeel. Op een keer hoorde ik 
schoten, iemand schoot door de brieven-
bus van het bordeel. Ik hoorde de knallen 

Klaas en Heleen 
Gubbels (rechts) op 
een zomerse dag 
in 1969 in hun ach-
tertuin aan de Van 
Lawick van Pabst-
straat.

Klaas houdt de plaatsing van zijn sculptuur bij de in-
gang van de Burgemeesterswijk nauwlettend in de ga-
ten (2016). FOTO TJEERD KOOTSTRA

Klaas Gubbels ontwierp in 1995 de kaft 
van het jubileumboek bij het 15-jarig be-
staan van de wijkvereniging. 

Gubbels' beeld 
badend in de mid-
dagzon. Het ver-
andert voortdu-
rend van kleur en 
karakter door de 
wisselende lichtval 
en seizoenen. Het 
beeld is bekostigd 
door wijkbewoners 
die daarvoor zo'n 
400 houtdrukken 
aankochten. Klaas 
maakte de hout-
drukken en het 
beeld 'om niet'. 
FOTO HENK DONKERS
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 E
r bestaat in onze wijk een grote 
behoefte aan appartementen. 
Vooral ouderen in een groot 
huis met een tuin, alleenstaan-
den en starters zijn ernaar op 

zoek. De meesten willen wel graag in de 
buurt blijven wonen vanwege de voorzie-
ningen, de ligging bij binnenstad, station 
en park, en hun sociale netwerk. Sinds 
de bouw van Sonswijck en het Artillerie-
park tussen 1997 en 2001 zijn er echter 
geen nieuwe appartementen bijgekomen. 
Dat gaat de komende jaren veranderen 
en is goed voor de doorstroming in de 
wijk. Er komen 56 tot 70 nieuwe appar-
tementen, niet alleen voor senioren maar 
ook voor jongeren en starters.

Volgend jaar verlaat ROC Rijn IJssel zijn 
locatie aan de Zijpendaalseweg en komt 
er een groot terrein vrij voor woning-
bouw. Het terrein ligt naast onze wijk in 
de Gulden Bodem. De afgelopen maan-
den is samen met de buurt ‘een ontwik-
kelkader’ opgesteld met de randvoor-
waarden voor de bouw van nieuwe wo-
ningen. In oktober is het gepresenteerd. 
Het wordt aangeboden aan de gemeente 
die het naar verwachting in januari/fe-
bruari  2021 officieel zal vaststellen met 
eventuele veranderingen. Daarna ver-
koopt Rijn IJssel het terrein met bebou-
wing en kan de nieuwe eigenaar ermee 
aan de slag. Die zal een plan moeten ont-
wikkelen dat past in het ontwikkelkader. 
Daarbij worden de normale procedures 
(wijziging bestemmingsplan, omgevings-
vergunning) gevolgd inclusief inspraak-
mogelijkheden. Naar verwachting kun-
nen de eerste bewoners in 2022 of 2023 
verhuizen naar de appartementen.

Parkachtig
Volgens het ontwikkelkader moeten er 
appartementen komen in een parkach-
tige omgeving. Geen grondgebonden 
woningen dus, maar appartementen 
omdat daar de meeste behoefte aan be-

staat, zowel voor jongeren (starters) als 
ouderen. Er komt een mix van kleine en 
grote, goedkope en dure appartementen. 
De appartementsblokken mogen niet 
boven de bomen uitkomen en worden 
maximaal 4 of 5 verdiepingen hoog. Van 
het bouwvlak moet minimaal 60% groen 
worden waarbij de afstand tot de groe-
ne omgeving vergroot wordt. Het zoge-
naamde ‘stierenveld’ (afgeleid van de Van 
Limburg Stirum ULO/Mavo die er ooit 
zat) blijft onbebouwd en beschikbaar 
voor ‘ongezien spelen’. Parkeren voor 
bewoners moet binnen het bouwvlak 
en uit het zicht plaatsvinden. Het ter-
rein wordt voor auto’s ontsloten via de 

Zijpendaalseweg en daarnaast via wan-
delpaden. Het terrein krijgt een groene 
uitstraling met veel bloemen, struiken en 
bomen, zo min mogelijk verharding en 
een klimaatbestendige inrichting (gras-
tegels, wadi’s).

Het ontwikkelkader bevat drie voor-
beelduitwerkingen als inspiratiebron 
voor projectontwikkelaar en architect. 
De variant met drie speels gesitueerde 
bouwblokken voor circa 56 apparte-
menten viel het meest in de smaak bij de 
aanwezigen op de slotbijeenkomst. Een 
andere voorbeelduitwerking gaat uit van 
ongeveer 70 appartementen. 
Henk Donkers

Snoeien doet bloeien

Pollendal 1, 6816 RE Arnhem (06) 42 11 86 32
Info@klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Claim uw gratis proeftraining 
(incl. gezondheidsmeting, lichaamsscan 
en een volledige instelling + training)

• Effectiever trainen dan ooit op volautomatische Milon toestellen
• Altijd persoonlijke aandacht en begeleiding
• Slechts 35 min. per training
• Op maat gemaakt individueel programma (Dus ook voor mensen 

met lichamelijke klachten)
• In een kleinschalige- en veilige omgeving sporten

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl

KADOWINKEL

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

Zorg voor mooie struiken in uw 
tuin. Laat ze tijdig snoeien. Voor 
snoei-advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw struiken 
en bomen neem contact op met: 

Nieuwe appartementen 
langs Zijpendaalseweg

Boven:
Maquette van 
de voorbeelduit-
werking met drie 
bouwblokken (56 
appartementen).

Links:
Huidige situatie. 
Het grasveld links 
van ROC Rijn IJs-
sel is ‘het stieren-
veld’.

Appartementen zijn schaars 
in onze wijk en de vraag 
ernaar is groot. Er komen 
nieuwe, net buiten de wijk. 
Wel duurt het nog even.
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er nog geld in de subsidiepot van 100.000 
euro zit. Wees er dus snel bij.

De subsidie kan individueel of door een 
groep bewoners worden aangevraagd. Per 
aanvraag moet het gaan om minimaal 10 
m2. Als u zelf aan die 10 m2 komt kunt u 
individueel een aanvraag indienen, anders 
moet u het samen met één of meerdere 
buurtgenoten doen. Alle bewoners die in-
teresse hebben, worden uitgenodigd om 
zich te melden bij de duurzaamheidscom-
missie. Als u tot de 16 personen behoort 
die zich eerder hebben aangemeld, nemen 
wij als commissie contact met u op.

Hoe werkt het?
Hoe werkt de subsidie-aanvraag? Wat 
doet de duurzaamheidscommissie?  En 
wat moet u doen?
n Eerst moet nagegaan worden of uw dak 
geschikt is voor een groen dak. De Com-
missie Duurzaamheid kan u daarbij helpen 
door gezamenlijke inkoop van advies over 
uw dakconstructie en dakbedekking. Uw 
dak moet de sedummatten kunnen dragen 
en de bekleding moet geschikt en niet te 
oud zijn. De commissie heeft daarvoor 
contact gelegd met een deskundig advies-
bureau.  
n Voor de subsidieaanvraag is een offerte 
nodig voor de aanleg van een groen dak 
op uw woning of aanbouw. De commis-
sie heeft drie bedrijven geselecteerd die 
de groene daken willen aanleggen en een 

offerte willen uitbrengen. Het staat u uiter-
aard vrij een ander bedrijf te kiezen.
n De commissie kan bewoners aan elkaar 
koppelen en bewoners die individueel of 
gezamenlijk groene daken willen inko-
pen helpen bij het indienen van een kans-
rijke subsidieaanvraag.   
n U geeft uiteindelijk zelf de opdracht 
voor de aanleg van een groen dak aan het 
bedrijf van uw keuze. Daar staat de duur-
zaamheidscommissie buiten. 

Kortom, de Commissie Duurzaamheid 
heeft een aantal zaken voor u uitgezocht, 
contact gelegd met deskundige bedrijven 
en wil helpen bij de subsidie-aanvraag, 
maar de uiteindelijke verantwoordelijk-
heid ligt bij de huiseigenaar. 

U kunt natuurlijk ook los van de Com-
missie Duurzaamheid een groen dak aan-
schaffen en daarvoor subsidie aanvragen.

Heeft u interesse of wilt u meer we-
ten? Mail ons via duurzaamheid@bwarn-
hem.nl. 
Commissie Duurzaamheid

» Informatie over groene daken: 
www.bwarnhem.nl/commissies/
commissie-duurzaamheid/ 
en Wijkcontact april 2019 (‘De vele 
voordelen van groene daken’) 
» Informatie over subsidieregeling: 
www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_
milieu/uw_huis_en_het_milieu/Subsidiere-
geling_Klimaatadaptatie

 N
a de groene-daken-actie van 
vorig jaar hebben 16 wijkbe-
woners zich aangemeld als be-
langstellende voor een nieuwe 
ronde groene daken. Heeft u 

zich nog niet aangemeld, dan kan dat als-
nog. Stuur een mail naar duurzaamheid@
bwarnhem.nl 

Verschil met 2019 is dat de gemeen-
te Arnhem nu een Subsidieregeling Kli-
maatadaptatie heeft. Daaronder vallen 
ook groene daken (naast het vergroenen 
van versteend terrein, het afkoppelen van 
de regenpijp van het riool en het aanleg-
gen van een waterberging). Voor onze 
buurt geldt een maximale subsidie van 
50%. Hoewel de subsidiepot voor dit jaar 
eigenlijk al leeg is, worden alle aanvragen 
die dit jaar worden ingediend en aan de 
voorwaarden voldoen, toch gehonoreerd. 
Na 1 januari 2021 kunnen er opnieuw aan-
vragen worden ingediend, maar dan wor-
den aanvragen gehonoreerd voor zover 

Nieuwe ronde groene daken
Duurzaamheid

In het najaar van 2019 heeft 
een aantal wijkbewoners 
groene daken aangelegd. 
De Commissie 
Duurzaamheid wil deze 
succesvolle actie herhalen 
en het aantal groene daken 
in de wijk uitbreiden.

Aanleg groene daken 
op huis in de Brantsen-
straat, oktober 2019  A

nneke Kroon, 73 en woon-
achtig in een appartement in 
Park Sonswijck, houdt van au-
torijden, maar vindt ook duur-
zaamheid belangrijk. Daarom 

rijdt ze in een Tesla 3. Aanschafkosten: 
55.000 euro. De Tesla is niet van haarzelf, 
maar van WeDriveSolar. Daar heeft ze 
een abonnement van 89 euro per maand. 
“Daarvoor mag ik 4 dagen per maand rij-
den, maar die tijd kan ik ook uitsmeren of 
opdelen. 4 dagen staat gelijk aan 96 credits. 
Een uur rijden overdag kost me 2 credits, ’s 
avonds laat 0,5 credits. Het gaat om gemid-
delden per maand. Als je meer wil rijden 
kun je een duurder abonnement nemen.”

Keuze uit twee auto’s
Anneke kan kiezen uit een Renault ZOE of 
een Tesla 3. Voor de een betaalt ze – bo-
ven op haar abonnement - 18 cent per ki-
lometer, voor de ander 26 cent. “Ik neem 
altijd de Tesla”, zegt ze “want ik hou van 
grote auto’s. Komt omdat ik artsenbezoe-
ker van beroep geweest ben. Ik zat veel in 
de auto, moest langs bij de specialisten in 
de ziekenhuizen ten noorden van de grote 
rivieren.” 

Beide auto’s staan in de buurt aan een 
laadpaal van WeDriveSolar in de From-
bergdwarsstraat. We lopen er samen heen, 
want Anneke wil graag laten zien hoe het 
systeem werkt. Voor deze gelegenheid 
heeft ze de Tesla een half uur gereser-
veerd via een app op haar smartphone. 
Na de reservering heeft ze een digitale 
sleutel op haar telefoon gekregen. Daar-
mee opent ze de auto. Ik mag even in de 
auto zitten, de eerste keer dat ik in een 
Tesla achter het stuur zit. Wat een com-
fort en wat een toonbeeld van eenvoud. 
Geen versnellingspook, geen koppeling, 
geen wirwar van metertjes en knoppen. 
Alleen een beeldscherm. Daar staat bij-
voorbeeld op dat de auto genoeg energie 
heeft voor een rit van 303 kilometer. In 

het dashbordkastje ligt de laadpas. Daar-
mee koppelt Anneke de laadkabel los van 
de laadpaal en legt hem in de achterbak. 
We zijn klaar om weg te rijden, maar van-
wege corona gaan we niet bij elkaar in de 
auto. Na een rit parkeert Anneke de auto 
weer op deze plaats en sluit de laadkabel 
weer aan zodat de volgende gebruiker een 
volle batterij heeft.

Overstap
Waarom is Anneke overgestapt op elek-
trisch rijden en waarom op een deelauto? 
“Twee jaar geleden besloot ik mijn Peu-
geot niet in te ruilen voor een nieuwe 
benzine-auto maar over te stappen op 
een elektrische. Ik wilde een moderne, 
comfortabele auto die eenvoudig is in het 
gebruik. Ik zet me hier in Sonswijck erg 
in voor duurzaamheid; daarom stapte ik 
over op elektrisch rijden. Eerst heb ik in 
een Nissan gereden van MyWheels, maar 
toen er in maart van dit jaar een Tesla van 
WeDriveSolar in de buurt kwam ben ik 

daarop overgestapt. Die rijdt bovendien 
gegarandeerd op zonne-energie, dus op 
groene stroom en geen grijze.”

“Toen ik nog een eigen auto had, stond 
die heel veel stil, zoals de meeste auto’s 
hier. Die stilstaande auto kostte me boven-
dien zo’n 400 euro per maand. Nu ben ik 
met zo’n 150 euro per maand veel goedko-
per uit en heb ik geen zorgen over onder-
houd, wegenbelasting, verzekering, parke-
ren … Ik denk dat een elektrische deelauto 
een uitkomst is voor senioren, zzp’ers en 
gezinnen met twee auto’s.”

Zitten er geen nadelen aan? “Je moet je 
ritjes beter plannen, de auto reserveren en 
op tijd terug zijn. Maar dat went. Ik heb 
nog nooit misgevat op een auto. Als er op 
de Frombergdwarsstraat geen staat, kan ik 
uitwijken naar Lombok of Alteveer. Maar 
dat doe ik liever niet. ’s Avonds vind ik de 
Frombergdwarsstraat eigenlijk al een pro-
bleem omdat ik in het donker terug moet 
lopen. Daarom zou het mooi zijn als meer 
mensen mee zouden doen met WeDrive-
Solar. Dan komen er meer elektrische 
deelauto’s dichterbij. Denk er eens over 
na! Het is goed voor het milieu, het ver-
mindert de parkeerdruk in de wijk, het is 
goedkoper, het ontzorgt… Wat let je om 
mee te doen?”
Henk Donkers

» Meer informatie: www.wedrivesolar.nl

Duurzaamheid

Anneke Kroon: ‘Heerlijk, een 
deelauto op zonne-energie’

Anneke Kroon
FOTO HENK DONKERS

Elektrisch rijden heeft de 
toekomst. Als dat tegelijk kan 
met minder blik op de weg, is 
dat helemaal mooi. Met een 
elektrische deelauto kan dat.

‘Elektrische deelauto is 
uitkomst voor senioren, 
zzp’ers en gezinnen 
met twee auto’s.’
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 M
arcus de Lange (1877) en 
zijn vrouw Dina (1887) 
hadden twee dochters: 
Mieke en Amy (Amalia). 
Mieke woonde al zelfstan-

dig, maar Amalia woonde nog bij haar 
ouders op Burgemeester Weertsstraat 
124. Marcus is geboren in Steenwijk als 
zoon van een koopman. Dina de Lange-
Heijmans is de dochter van een Twentse 
textielfabrikant. Blijkens een advertentie 
in het Algemeen Handelsblad uit 1942 
handelde Marcus vanuit zijn huis in de 
Burgemeesterswijk in honing. Onbekend 
is of dit een hoofd- of bijverdienste is.

Dochters gedeporteerd
Als de dochters van de familie in 1943 
worden opgepakt en gedeporteerd, zoe-
ken ook Marcus en Dina een onderduik-
adres. Hun dochters zullen ze nooit meer 
terugzien. Waarschijnlijk zijn ze omge-

komen in een vernietigingskamp maar 
onbekend is waar. Huisarts De Boer in 
Elst en wijkzuster Halm regelen voor 
Marcus en Dina een onderduikadres 
op een boerderij op de grens van Elst 
en Driel (nu Schuytgraaf). De boerderij 
is eigendom van oma Geertruida (Geer-
tje) Overeem. Zij woont daar met het ge-
zin van haar dochter Louise (Wies). De 
boerderij ligt enigszins verscholen in een 
boomgaard en is bereikbaar over een 
onverharde weg via een poort onder de 
spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Geertje en 
Wies zijn niet bang aangelegd en vanuit 
hun geloofsovertuiging voelen zij het als 
hun plicht om verdrukten te helpen. Als 
de huisarts via de wijkzuster op 5 april 
1943 vraagt een Joods echtpaar onderdak 
te verlenen, zegt oma Overeem resoluut: 
‘Laat ze maar komen’. 

Het echtpaar De Lange krijgt het voor-
kamertje met een opklapbed. Overdag 
kunnen ze zien wie de boerderij nadert. 
In de naastgelegen slaapkamer van oma 
Overeem heeft haar schoonzoon een 
verborgen kast als extra schuilplek in-
gericht. De kast zit achter een dubbele 
wand die behangen is.

Geertje en Wies verschaffen onderdak 
aan meer onderduikers. Sommigen zit-
ten in het verzet, anderen verblijven er 
tijdelijk zoals twee Franse militairen die 
gevlucht zijn uit krijgsgevangenschap in 
Duitsland. In 1950 krijgt Wies voor de 
laatsten nog een Franse oorkonde, on-
dertekend door generaal De Gaulle. Een 
van de militairen blijkt zijn neef te zijn.

Penibele situatie
Op 13 september 1944 wordt de situatie 
penibel. Op die dag blaast de Arnhem-

se verzetsgroep Kruijff de spoorlijn op 
als er een trein passeert. Als represaille 
fusilleren de Duitsers drie onschuldige 
burgers uit Elst. Een dag later komt een 
Duitse officier de boerderij inspecteren. 
Hij wil er Duitse soldaten inkwartieren 
voor de extra bewaking van de spoorlijn. 
Terwijl de officier de slaapkamer van 
oma inspecteert, zit het Joodse echtpaar 
daar in de kast achter het behang. Oma 
Overeem weet de officier ervan te over-

tuigen dat zij vanwege haar hoge leef-
tijd deze slaapplaats niet kan afstaan. ‘Je 
laat een oud mens toch niet op de grond 
slapen’,  zou ze gezegd hebben. De sol-
daten gaan op de deel van de boerderij 
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slapen, terwijl het Joodse echtpaar in de 
voorkamer de nacht doorbrengt. Omdat 
de nachtrust van de soldaten verstoord 
wordt door ratten, nemen ze de dag er-
op hun intrek bij een boerderij verderop 

van een fanatieke NSB’er. Iedereen op 
de boerderij is opgelucht als de Duitsers 
vertrekken.

Als op 17 september de luchtlandingen 
van Operation Market Garden beginnen, 
ontstaat er een front bij de spoordijk. De 
familie en de onderduikers moeten langs 
de boerderij van de NSB’er vluchten naar 
de boerderij van een bevriende boer. Als 
de gevechten geluwd zijn, keren ze te-
rug. Maar op 25 september moeten ze 
opnieuw vluchten als er een blindganger 
door de kamer van het Joodse echtpaar 
vliegt en er hevige gevechten losbarsten 
bij de spoorlijn waar Duitse kanonnen 
staan opgesteld en een munitietrein ont-
ploft. Het echtpaar De Lange weet uit-
eindelijk te ontkomen naar het reeds 
bevrijde Tilburg waar ze blijven tot de 
oorlog ten einde is. 

Duikershof
Als ze willen terugkeren naar hun huis 
aan de Burgemeester Weertsstraat blijkt 
dat hun woning in december ’44 door 
een V1 totaal verwoest is. Ook de boer-
derij van oma Overeem ligt in puin. 
Daarom verhuist de familie De Lange 
naar Twente waar Dina vandaan kwam. 
Een groot deel van haar familie daar 
blijkt de Holocaust niet overleefd te 
hebben. 

In 1956 komen ze nog een keer naar 
Arnhem om de eerste steen te leggen 
voor het nieuwe huis van het gezin van 
Wies van den Broek-Overeem dat in-
middels uit negen kinderen bestaat. Dat 
krijgt de naam ‘Duikershof’. Het werd in 
1972 gesloopt voor de uitbreidingen in 
Arnhem-Zuid. Uit dankbaarheid laten 
Marcus en Dina de Lange in Israël een 
boom planten in het Westerweel-woud 
ter nagedachtenis aan de inmiddels 
overleden oma Overeem. Dina overlijdt 
in 1962, Marcus in 1964. Beiden liggen 
begraven op de Joodse begraafplaats in 
Enschede.
Henk Donkers

Na de oorlog was er van het huis van Marcus en Dina de Lange op Burgemeester 
Weertsstraat 124 (links) niets meer over. De foto is gemaakt in 1945 nadat het puin 
grotendeels geruimd was. De huizen zijn verwoest door de inslag van een V1 in decem-
ber 1944 en (waarschijnlijk) tijdens de gevechten bij de bevrijding van Arnhem in april 
1945. In het houten gebouw rechts was tot in de jaren ’50 een politiepost gevestigd.

De lotgevallen 
van de Joodse 
familie De Lange

Wijkgeschiedenis

277 Joodse wijkgenoten kwamen om door de 
Holocaust. Dankzij de moed van twee Eldense 
boerinnen overleefden Marcus en Dina de Lange 
uit de Burgemeester Weertsstraat de oorlog wel.

Boven: In het midden Marcus en Dina 
de Lange in 1956 bij de eerste-steen-
legging voor een nieuw huis op de plek 
van de boerderij waar ze ondergedoken 
waren.
Onder: Advertentie Marcus de Lange in 
het Algemeen Handelsblad van 25 janu-
ari 1942

Met dank aan Geert Visser
In Wijkcontact 2020-3 stond een drie-
luik over Joodse wijkgenoten die om-
kwamen in de Holocaust. Geert Visser 
las de verhalen en maakte ons deelge-
noot van de lotgevallen van de Joodse 
familie De Lange die op Burgemeester 
Weertsstraat 124 woonde. Hij inter-
viewde Pieter van den Broek over de 
oorlogsjaren op de boerderij in Elden en 
schreef daarover in 2016 een artikel in 
het blad van de Historische Kring Elden. 
Dankzij de vermetelheid van Pieters 
moeder en oma overleefde de familie 
De Lange de oorlog. Geert leverde ook 
het beeldmateriaal.
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 H
et is einde oktober, druile-
rig weer, sombere luchten, 
vallend blad, regenachtig en 
koud. De herfst laat zich van 
zijn fraaie zomerjurk ont-

doen door de wind. Een fraaie kleuren-
pracht van groen, geel en rood wordt 
ingeruild voor leegte. We moeten het 
voor lange tijd stellen met kale takken 
die als om hulp roepende armen in de 
lucht steken. Wij mensen hebben het 
zwaar, moeten door corona thuisblij-
ven. We zijn aan huis gekluisterd, heb-
ben weinig bewegingsvrijheid, moeten 
zo min mogelijk contact hebben met 
anderen. 

Wat zouden de bomen er van vinden 
die helemaal geen bewegingsvrijheid 
hebben? Zoals de heer Beukering bij de 
ingang van het Artilleriepark.

‘Heer Beukering wat vindt u van het an-
dere normaal in deze barre tijden?’ 

‘Laat me niet lachen buurman, ik heb 
nergens last van, ik voel me prima op dit 
heuveltje en voor mij is er niets veran-
derd. Kijkt u eens naar mijn soortgeno-
ten om me heen, ze staan er uitstekend 
bij, hebben geen corona en floreren als 
nooit te voren.’ 

‘Ik zie het heer Beukering, u gedijt pri-
ma ondanks corona en de langdurige 
droogte. Hoe is dat toch mogelijk?’ 

‘Misschien is het u opgevallen dat mijn 
pruik wel heel veel zaden ofwel beuken-
nootjes bevat, het vloerkleed ligt vol met 
duizenden kinderen van me.’ 

‘U beschouwt ze als uw kinderen?’ 
‘Sterker, het zíjn mijn kinderen.’ 
‘Ja ja, ik begrijp het. En ik hoor ze.’ 
‘Leg uit!’  
‘Nou, die duizenden kinderen van u lig-

gen met zijn allen op de weg.’ 
‘Heeft u daar last van?’ 
‘Nee hoor, de weg is alleen niet zo’n 

geschikte plek voor kinderen.’ 
‘Nou en?’ 
‘Ik heb medelijden met uw kinderen 

die overreden worden door auto’s.’ 
‘Dat interesseert me niet, ik heb juist 

zoveel kinderen omdat er zoveel sneu-
velen.’  

‘Ik vind het wel een leuk geluid dat ge-

knisper van uw kinderen die overreden 
worden door autobanden.’ 

‘Wel, dan heeft u in ieder geval nog enig 
vermaak in deze saaie tijden.’

‘Weet u wat er met jullie mensen aan 
de hand is?’ 

‘Nou?’ 
‘Komt er een virus langs, corona, dan 

is meteen de hele wereld ontregeld, al-
les wat abnormaal was wordt normaal en 
daar kunnen jullie mensen niet meer te-
gen.’ 

‘Vertel.’  
‘Wij bomen hebben in barre tijden een 

groot herstellingsvermogen.’  
‘Wat is dat?’ 
‘Wat een domheid. Als het droog is 

werpen we onze bladeren af. Als we oud  
worden werpen we onze dode takken af 
en als ze mij vlak boven mijn voet afza-
gen, vorm ik nieuwe takken. En wat kunt 
u daar tegenover stellen meneer Berg?’ 

‘Weinig heer Beukering. Misschien een 
klein dingetje. Als ik val en een wond 
krijg kan ik die wel repareren.’ 

‘Nou nou, ik vind een mens maar een 
kwetsbaar wezen. Een mens is afhanke-
lijk van Albert Heijn, van mijn zuurstof-
productie, zonder mij is hij gedoemd te 
sterven. De mens kan niet zonder medi-
cijnen, zonder doctoren. Als er iets mis 
gaat in de wereld is de mens een afhan-
kelijke baby geworden, die schreeuwt 
om hulp.’ 

‘Tja heer Beukering, geeft u mij eens 
advies.’ 

‘Meneer Berg, ik ben bang dat u te laat 
bent, u hebt alle evolutionaire vermogens 
verloren die wij bomen nog bezitten.’ 

‘Nou heer Beukering, dank u voor het 
gesprek, ik zal er eens over nadenken.’
Jaap van den Berg

‘Wij bomen hebben een groot 
herstellingsvermogen’

Natuur in de wijk

‘U bent evolutionaire 
vermogens verloren 
die wij bomen 
nog bezitten’
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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

g glaszassu
rantieen
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

Drs. G.L. (Ard) Kelderman
Bakenbergseweg 72
6814 MK  Arnhem
Correspondentieadres:
Reuvekampstraat 5
6665 GM  Driel
085-0020014
info@arnhemnoordfysiotherapie.nl

Deze beuk op een van de driehoekjes in de wijk liet in de zomer zijn blaadjes vallen 
om zich tegen de droogte te beschermen en vormde in oktober weer nieuwe. 
FOTO HENK DONKERS



Bloem blikt terug
Net als de heerlijke wijnen van Henri Bloem
Vergaren zijn gedichten steeds meer roem
Elke dag van de week is het de actualiteit
Waarmee wijnkoper Michel ons verblijdt
Van zijn hand is dit jaaroverzicht op rijm
Met Trump en corona en een goed glas wijn.  
TEKST EN FOTO’S JOHAN BOSVELD


