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Nieuwe noodkreet van de redactie
En daar ligt-ie weer in de bus: de
Wijkkrant Spijkerkwartier en
Spoorhoek. Trouw verschijnt hij zes
keer per jaar, al 35 jaar lang. Al die
jaren enthousiast volgeschreven
door een lange rij vrijwilligers. De
vraag is: hoe lang nog?

2009 meldden, zijn er enkele over, gelukkig! Maar er zijn ook mensen vertrokken.
Bleven vrijwilligers vroeger gemakkelijk
tien jaar hetzelfde doen, tegenwoordig is
voor velen een periode van een jaar of vijf
al lang. Daarom hebben wij vaker nieuwe
mensen nodig.

Komt deze oproep je bekend voor? Dat kan
kloppen… Hij is van 2009. Met een enkel
verschil dat de krant toen 33 jaar lang was
verschenen. Inmiddels zijn we een paar
jaar verder. Van de vrijwilligers die zich in

Door de vaste taken, zoals coördinatie en
eindredactie, te laten rouleren hebben wij
kunnen voorkomen dat er gaten vallen.
Maar met iets meer mensen kan het werk
beter worden verdeeld. Net als in 2009

Veel stemmen voor
de nummers 2
Tekst: Lex Kwee
Op vrijdag 25 februari was er een verkiezingsdebat in de
Lommerd. Tien partijen discussieerden mee over provinciale,
lokale en nationale onderwerpen. Behalve over de A15 en het
openbaar vervoer ging het vooral over het Nuon geld en de rol van
de provincie om bij te springen als het rijk de gemeentes minder
ondersteunt. Ook de Lommerd kwam een aantal keren ter sprake.
PvdA en CDA zegden provinciale steun toe bij het zelfbeheer.
Twee deelnemers aan het debat vielen op door hun lokale
betrokkenheid, Renske Waardenburg (nr 2 op de lijst van
GroenLinks) en Fleur van der Schalk (nr 2 van D66). Dat
uitte zich op 2 maart in een groot aantal voorkeurstemmen.
Gedurende de verkiezingsdag leek er zelfs sprake te zijn van
een wedstrijd om de meeste stemmen uit de wijk. Bernd Ebbo
Visser van KweekTV maakte daarover een aantal exit poll
interviews. Eerder had hij ook al een impressie van het debat
op Arnhem-Direct gezet (http://www.arnhem-direct.nl/
berichten/20110228_verkiezingsdebat_in_de_lommerd).
Voorkeurstemmen
´s Ochtends vroeg, om 7.31 uur, waren in stembureau 53 (de
Lommerd) al zes stemmen uitgebracht. Volgens de eerste exitpolls
was de helft daarvan voor Renske Waardenburg en Fleur van
der Schalk. Tien uur later hadden er in de Lommerd 660 kiezers
gestemd. In het andere stembureau van de wijk (51 Sterrekring)
stond de teller toen op 460. Op dat moment leken de exit polls te
wijzen op een voorkeurstemmenvoorsprong voor Fleur van der
Schalk. Maar de gang kwam er daarna pas echt in. In de laatste
vier uur werd bijna de helft van de stemmen uitgebracht. Daarbij
kreeg Renske Waardenburg de meeste voorkeurstemmen.
Uiteindelijk was de opkomst iets hoger dan verwacht was voor de
Provinciale Staten verkiezingen (in heel Arnhem 50,7%).
De laatste stem in de Lommerd was om 20.59 voor Fleur van der
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Schalk. Maar het duurde nog tot na middernacht voordat alle
(voorkeur)stemmen waren geteld. Uiteindelijk bleek GroenLinks
de grote winnaar, met ruim 23% van de stemmen. Renske
Waardenburg kreeg in haar eentje meer dan 13% van de stemmen uit de buurt en was daarmee goed voor ruim 55% van de
GroenLinks stemmen in stembureau 53.
D66 werd met ruim 18% de tweede partij van de buurt. Fleur van
der Schalk kreeg bijna de helft van de D66 stemmen.
Ten opzichte van de rest van Arnhem deden behalve GroenLinks
en D66 ook de SP en de Partij voor de Dieren het goed in stembureau 53. De PvdA werd derde, gevolgd door SP en VVD. De andere
partijen haalden geen van alle meer dan 5%.
In de rest van de provincie was de verdeling anders. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar kandidaten op verkiesbare plaatsen,
zodat niemand voorkeurstemmen nodig had om gekozen te worden.
Informateur Fred de Graaf (VVD) heeft geadviseerd om
een nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen
met VVD, CDA, PvdA en D66.
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Wijziging overlegstructuur
De gemeente heeft spelregels opgesteld
voor het wijkgericht werken en op basis
daarvan gaat de overlegstructuur in
de wijk veranderen. Er komt een wijkteam dat zorgt voor de voorbereiding en
uitvoering van de taken van het wijkplatform. Het wijkteam fungeert als dagelijks
bestuur van het wijkplatform. Het wijkteam bestaat uit de wijkmanager vanuit
de gemeente (Ramon Kleinhesselink) en
bewoners van het wijkplatform. Ze kiezen
uit hun midden de voorzitter van het

Namens de hele redactie:
Lex Kwee en Merijntje Betzema

Het wijkplatform stelt jaarlijks een jaarplan en begroting op. De bewonersleden
van het wijkteam kunnen binnen het
kader van het goedgekeurde jaarplan en
begroting uitgaven doen tot een maximum
bedrag. In het huishoudelijk reglement
van het wijkplatform Spijkerkwartier/
Spoorhoek staan hiervoor de regels
beschreven, en hierin is bepaald dat het
maximumbedrag € 1000,- is.
Themabijeenkomsten voor
alle wijkbewoners
Het wijkplatform blijft voorlopig in
dezelfde samenstelling functioneren. Het
wijkteam legt verantwoording af aan het
wijkplatform en dit gebeurt in de vergadering. Nieuw is dat de vergaderingen opgesplitst worden in een vergaderdeel (alleen
voor het wijkplatform) en een openbaar
thematisch deel. Met dit thematische deel
kan het voor wijkbewoners aantrekkelijker
worden om mee te praten en te denken
over de wijk. Deze themabijeenkomsten
zijn open voor alle wijkbewoners. Het
wijkplatform hoopt op deze manier meer
interactie te krijgen tussen burgers, ondernemers en de gemeente.
11 mei themabijeenkomst
wijkeconomie
Op woensdag 11 mei zal om 19.30 uur
de reguliere vergadering van het wijkplatform gehouden worden en om 20.00

uur start de themabijeenkomst in De
Lommerd. Het thema is de economische
ontwikkeling van de wijk. Daarbij gaat het
zowel over de lopende zaken (met name in
de winkelstraten) als over de onzichtbare
zaken, zelfstandig ondernemers en andere
bedrijvigheid in de wijk.
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Wijkplatform vergaderdata 2011 op

woensdag, Lommerd 19.30 uur
11 mei 2011
29 juni 2011
7 september 2011
19 oktober 2011
7 december 2011

rm

wijkteam. Als het nodig of wenselijk is,
kan het wijkteam worden aangevuld met
andere bewoners en/of beroepskrachten
die werkzaam zijn in de wijk.

Ondernemers
opgelet
Op woensdagavond 11 mei organiseert
het wijkplatform i.s.m. de gemeente
(Economische Zaken) een themabijeenkomst over Wijkeconomie. Alle ondernemers in de wijk zijn welkom. 20.00 uur in
de Lommerd.
Meer informatie volgt.

ijkerkwartie
r/
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In het wijkplatform komen wijkbewoners
en andere belanghebbenden bij elkaar om te
praten over de leefbaarheid in de wijk. Hierin
doen onder andere mee: de gemeente, politie,
ondernemers, medewerkers van woningcorporaties, vertegenwoordigers van politieke
partijen en diverse wijkbewoners namens
de werkgroepen Verkeer, Groen, Spoorhoek
etc. Daarnaast zijn er werkgroepen verenigd
vanuit een buurt, zoals de straten rondom de
Riethorsterstraat. Ook beheert het wijkplatform een wijkbudget van ca € 80.000 op
jaarbasis en wordt er gezamenlijk besloten
waaraan dit budget uitgegeven wordt.

Wil je eerst meer weten, stuur dan
een email met je naam en telefoon
nummer, dan neemt iemand van de
redactie contact op.

rm

Tekst: Marita Toonen

Als je schrijven leuk vindt en de wijk en
Wijkkrant een warm hart toedraagt: meld
je aan als vrijwilliger. Doe het nu. Dan
kan de Wijkkrant Spijkerkwar¬tier en
Spoorhoek blijven bestaan. We hebben je
echt nodig!

ijkerkwartie
r/
Sp

Opzet wijkplatform
Spijkerkwartier/
Spoorhoek
gaat veranderen

Geef je op en stuur een email aan de
redactie:
wijkkrant@spijkerkwartier.net

wijkp
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Het kost bij vlagen tijd. Hoe je die tijd
indeelt, kun je voor een groot deel zelf
bepalen. Zes keer per jaar is er een redactievergadering waarin de schrijf¬klussen
worden verdeeld. Dan moet je op onderzoek uit, afspraken maken, mensen bellen
of een interview houden, en uiteindelijk
één of meer korte of langere artikelen

schrijven. Daarnaast zijn er algemene
klussen. Voor alle soorten werk zoeken wij
wederom vrijwilligers.
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denken wij nu ook: er moeten in deze wijk,
met al zijn creatieve bewoners, toch mensen te vinden zijn die het leuk vinden om
mee te schrijven?
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Meer controle op
hondenoverlast
Uit enquêtes komt hondenpoep steevast als grootste ergernis naar
voren. De gemeente gaat streng optreden tegen hondenbezitters
die zich niet aan de regels houden.
De meeste hondenbezitters houden zich keurig aan de regels.
Maar er komen bij de gemeente ook veel klachten binnen over
hondenpoep en loslopende honden. De gemeente gaat hondeneigenaren op hun verantwoordelijkheid wijzen, strenger controleren en boetes uitdelen.
Wijkgericht aanpakken
De gemeente gaat projectmatig en wijkgericht handhaven. Elke
wijk krijgt bezoek gedurende enkele maanden regelmatig bezoek
van hondenoverlast controleurs. Dit gebeurt vooral op plekken
en tijden dat er veel honden op straat zijn. Ook het gedrag van de
baasjes moet veranderen. Hondeneigenaren die zich niet houden
aan de aanlijnplicht, opruimplicht of geen opruimmiddel bij zich
hebben, krijgen een boete van minimaal € 60,-.
De nieuwe aanpak start in de wijken die in 2009 of 2010 het
slechtst scoorden bij metingen voor hondenpoep. Dit zijn
Geitenkamp, Spijkerkwartier, Klarendal, Malburgen-Oost, Broek,
Presikhaaf-Oost en -West en Velperweg en omstreken. Daarnaast
blijft in alle wijken het “gewone” toezicht plaatsvinden. Dit is weliswaar minder intensief maar ook hier geldt dat bij overtreding
van de regels boetes worden opgelegd.

Groen weekend
programma
op 7 en 8 mei
in de Lommerd

De regels voor
hondeneigenaren
• Uw hond is altijd aangelijnd en loopt alleen los op plekken die
speciaal daarvoor zijn gemaakt.
• U heeft altijd iets bij u (bijvoorbeeld plastic zakjes) om hondenpoep op te ruimen.
• U ruimt de poep van uw hond altijd meteen op.
• Overtreding van (een van) deze regels levert een boete van minimaal € 60,- op.

Tijdens het weekend van de bloembakkenactie
(7 mei), vind het eerste weekendprogramma plaats
in de Lommerd.
Er worden verschillende groene activiteiten georganiseerd waaraan een ieder kan deelnemen. De wandeling soup, soap & sandwiches, lezing over guerilla
gardening, het eetbare fronttuinproject, over de heggen kijken expo etc.
Meer informatie kunt u vinden in de Lommerd.
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37ste Bloembakkenactie
& straatplantendag
Zaterdag 7 mei
Ook dit jaar staat er op de zaterdag voor Moederdag weer een
grote groep vrijwilligers klaar bij de kraampjes voor de Lommerd.
Zij helpen iedereen uit de wijk planten in dozen en tassen te stoppen en op fietsen te laden.
De Werkgroep Spijkerkwartier zorgt ervoor dat kleurrijke eenjarige zomerplantjes in een rijkgeschakeerde diversiteit van soorten
voor een schappelijke prijs op de kraampjes staan. De opbrengst
van de bloembakkenactie komt zoals altijd ten goede aan de
ondersteuning van wijkactiviteiten.
De Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek heeft vaste planten
klaar staan voor beheerders van de boomspiegels. Zij kunnen
op deze dag de planten afhalen die zij eerder hebben besteld.
Daarmee kunnen de boomspiegels weer vol gezet worden met
bloem- en besrijke planten en struiken.

In de kraam van de Groengroep zijn ook ansichtkaarten met
‘groene groeten’ uit het Spijkerkwartier en de Spoorhoek te koop.
Op de kaarten staan afbeeldingen van de binnentuinen en planten op straat. De folder van de Groengroep met een plattegrond en
een overzicht van de Spijkertuinen is gratis te verkrijgen.
Zoals ieder jaar is de natuurlijke kwekerij de Keltenhof uit
Bergharen weer aanwezig met vaste planten, zaden, klimplanten
en tuingereedschap. Kwekerij de Keltenhof doneert een percentage van de omzet aan de wijk. Het is ook mogelijk van te voren
een bestelling bij de kwekerij te plaatsen via www.dekeltenhof.nl.

Iedereen wordt uitgenodigd om op 7 mei naar
de Lommerd te komen en aan de slag te gaan
voor een groene en fleurige wijk.
NB De Groengroep zoekt een nieuwe vrijwilliger voor de Spoor
tuin! Kom op 7 mei overleggen of het wat voor je is en maak kennis met andere vrijwilligers.

Tekening links: Loet van Moll, tekening rechts: Akke de Boer
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Onzichtbare zaken
Lopende zaken

In deze wijkkrant praat ik met Bert
Boermans, voormalig voorzitter
van de werkgroep Spijkerkwar
tier. Bert is met zijn vrouw Marita
eigenaar van uitgeverij Lambo, die
is gevestigd op de Parkstraat 30.
Bert: ‘Wij zitten nu zes jaar in dit
ruime lichte pand van Vitalis, maar
we begonnen 26 jaar geleden op de
hoek van de Thorbeckestraat en de
C.A. Thiemestraat’.

nog geen leermiddelen voor die vakken.
Toen heb ik halverwege de jaren ‘80 het
boek “Beeldende Begrippen” geschreven.
Dat liep meteen goed.’ De opbrengsten
werden geïnvesteerd in andere uitgaven.
‘Zo is het balletje gaan rollen’. Inmiddels
is uitgeverij Lambo uitgegroeid tot een
educatieve uitgeverij die is gespecialiseerd
in de kunstvakken, zoals handvaardigheid, tekenen, drama, dans, muziek en
kunst- en cultuurgeschiedenis’. De boeken
en digitale leermiddelen van uitgeverij
Lambo worden in heel Nederland en op
de Antillen gebruikt. ‘ In het basisonderwijs, op vmbo, havo en vwo en op het hbo.
Daarnaast verkopen wij ook in België’.

Beeldende Begrippen
Bert was in de jaren tachtig leraar handvaardigheid en tekenen. ‘In die tijd was er
in mijn vakgebied een omwenteling. Het
eindexamen in de beeldende vakken en
muziek werd ingevoerd, maar er waren

Uitgeverij Lambo moet concurreren met
de grote uitgeverijen. ‘Toch kunnen wij ons
goed staande houden. Wij hebben minder
overhead. En wij hoeven geen aandeelhouders tevreden te houden. De winst vloeit
terug naar het bedrijf’. De financiële crisis

Uitgeverij Lambo
Tekst en foto´s: Gonnie Verbruggen

is dan ook grotendeels aan Lambo voorbijgegaan. ‘Wij investeren zelf in ons bedrijf.
Wij merken wel dat er binnen het onderwijs wordt bezuinigd. Vroeger betaalden
ouders de boeken. Nu zijn de boeken gratis
voor de leerlingen, maar moet de school
ons betalen. Wij merken dat scholen willen
beknibbelen op het lesmateriaal. Soms
willen scholen slechts pagina’s uit een boek
kopiëren. Daar gaan wij niet in mee.’
Examenvak dans
Bij Lambo werken vijf mensen. Bert:
‘De redactie van beeld en tekst doen wij
hier, net als de financiële administratie. Voorraadbeheer, de accountant, het
drukken en de logistiek worden door
externen verzorgd. Verder werken wij met
drie of vier vormgevers hier in de buurt.
Dichtbij is voor ons belangrijk, want wij
willen gemakkelijk even kunnen overleggen’. Lambo werkt samen met zo’n veertig
auteurs. ‘Wij zijn nu bezig met een methode
voor het examenvak dans. Eerst kijken
wij of het boek aan de exameneisen van de
overheid voldoet. Daarna kijken wij naar
de financiële haalbaarheid. Een boek over
dans heeft hooguit 50 afnemers per jaar.
Toch willen wij ook investeren in de vakken
waarin wij mogelijk verlies lijden, want
aan andere vakken houden wij over. Zo kan
Lambo zich onderscheiden, want andere
uitgeverijen doen dit niet.’ Vervolgens
verzorgt Lambo de redactie van de tekst
en het beeld en begeleidt de uitgeverij het
hele ontwikkelingsproces van een uitgave.
‘Van vormgever, drukker en binder tot
de auteursrechten en de publiciteit van
een uitgave. Het leuke van dit vak is het
meedenken bij het ontstaansproces. Elke
keer als het boek klaar is, is het weer een
verrassing. Helemaal leuk is het als het ook
nog goed verkoopt. “Beeldende Begrippen”
is ons grootste succes. Daar zijn meer dan
100.000 exemplaren van verkocht. Daar
ben ik trots op.’ Bert woont en werkt graag
in het Spijkerkwartier. ‘Alle voorzieningen
zijn dichtbij, de bewoners zijn heel betrokken. Er gebeurt hier veel, maar er is weinig
gedoe. ’
Meer weten? Kijk op www.lambo.nl
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Onzichtbare zaken
Lopende zaken

De Bloembinderij
Tekst en foto´s: Gonnie Verbruggen

‘Mijn winkel loopt lekker en dat
komt ook door deze wijk. Het lijkt
wel of de mensen het me hier gun
nen’, vertelt Karina Hekkers van
De Bloembinderij. Op 1 april 2011
bestond haar winkel op de Spijker
laan 7 tien jaar. ‘Ik zit al 26 jaar in
het bloemenvak. Ik werkte vroeger
in winkels van anderen, totdat ik
hier aan de slag ging. Deze winkel
was van Patricia Saene, die ermee
stopte. Ik was boven de dertig en
besefte dat het moeilijk zou worden
om nog een baan te vinden in een
winkel. Daarom ben ik voor mezelf
begonnen’.

Bloemen en interieur
Karina was als kind al geïnteresseerd in
planten en dieren. ‘Ik ben meer een ‘doe’
mens dan een ‘leer’ mens. Ik heb in Velp
de vakopleiding detailhandel bloemisten
gevolgd. Ik moest gewoon het bloemenvak
in, terwijl in mijn familie geen bloemisten
of zelfstandige ondernemers voorkomen’.
Toen zij de bloemenwinkel overnam zat er
geen ‘goede loop’ in. Zij heeft de winkel weer
vanaf de grond af aan moeten opbouwen.
Karina: ‘Nu gaat het goed. Ik kan er mijn
boterham aardig mee verdienen. Dat komt
omdat ik een groot aanbod van verse snijbloemen heb, én ik zorg ervoor dat er in mijn
winkel voor iedere portemonnee wel iets
te vinden is. Ik speel natuurlijk ook in op de
heersende trends. Daarvoor volg ik de vakbladen en de programma’s op tv. Bloemen
hebben veel te maken met interieur.’
Rouwen en trouwen
De klanten van de Bloembinderij komen
voornamelijk uit de wijk. ‘Maar ook uit

de rest van Arnhem, Velp en Westervoort
komen ze naar mijn winkel’. Naast klanten
die privé een boeket kopen, heeft Karina
veel zakelijke klanten. ‘Bedrijven nemen
hier een abonnement. Ik lever dan eens
per week bloemen met vaas en al. Wij
bezorgen die elke maandag en halen dan
meteen het oude boeket weer op. Zo hebben bedrijven, bijvoorbeeld in de horeca
of een advocatenkantoor, altijd verse
bloemen. Sinds een paar jaar ben ik de
vaste bloemist van de Schouwburg. Ik ben
er supertrots op dat ik daar bloemen mag
leveren’.
Karina runt de zaak bijna helemaal in
haar eentje. ‘Op maandagochtend krijg ik
hulp van mijn gepensioneerde vader, die
de boeketten bij mijn zakelijke klanten
bezorgt, en van mijn man die de winkel op
orde brengt’. Zij praat met passie over haar
zaak. ‘Ik werk met een heel mooi product,
en ik mag creatief zijn. Zeker met rouwen
en trouwen mag je met gevoel bloemstukken maken.’ Als voorbeeld noemt zij haar
eigen bruidsboeket. ‘Dat heb ik gemaakt
van bloemen en groenten, want mijn man
is chefkok. Ik denk graag met mensen
mee. Voor een bruidspaar dat aan judo
doet, heb ik in de corsages judoknopen van
gras verwerkt’.
Het mooiste van haar vak is het contact
met de klanten. ‘Hier komt iedereen binnen. Van de burgemeester tot de thuisloze die een roosje wil’. Karina woont in
Westervoort, maar is met haar zaak helemaal verknocht aan het Spijkerkwartier.
‘Het is heel bijzonder zoals ik hier vanaf
het begin in de wijk ben opgenomen. De
sfeer is gemoedelijk en de mensen zijn erg
lief voor mij. Toen ik zeven jaar geleden
werd beroofd, kwam de overbuurman
meteen zijn hulp aanbieden, ook financieel, waar ik overigens geen gebruik van
heb gemaakt. Ik heb toen ook veel mooie
kaartjes van buurtbewoners ontvangen.’
De Bloembinderij verkoopt voornamelijk
snijbloemen. ‘Ik vind pioenrozen erg mooi.
Die zijn er weer eind mei, begin juni,’ aldus
Karina Hekkers.
Meer weten? Loop eens binnen of
kijk op www.debloembinderij.com
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Kijk op de wijk

In gesprek met Stéphanie
Blavet: Paris-Arnhem
Tekst en foto: Marita Toonen
In het Spijkerkwartier en Spoorhoek wonen mensen
die vanuit allerlei windstreken hierheen zijn gekomen.
Hoe kijken zij aan tegen de wijk? Waarom zijn ze juist
hier komen wonen? De wijkkrant gaat in gesprek met
Stéphanie Blavet, geboren en getogen Française en
woonachtig in het Spijkerkwartier.
Stéphanie vertelt: “Ik ben geboren in Rouen, de hoofdstad van
Normandië. Deze stad is door de kunstschilder Monet ook wel
de “stad van 100 klokkentorens” genoemd. Rouen lijkt qua
omvang en sfeer op Arnhem, vandaar dat ik mij hier makkelijk thuisvoelde”. Op haar 19e is Stéphanie bedrijfskunde gaan

studeren in Nancy en na haar studie
is zij, zoals vele jongeren naar Parijs
gegaan. “Voor de werkgelegenheid moet
je als starter in Parijs zijn. Ik heb daar 15
jaar gewoond en geweldig genoten van
wat die stad te bieden heeft. Ik had een
appartement in het 11e arrondissement.
Die wijk is in de jaren ’90 opgeknapt door
de gemeente. Dat was ook nodig want de
mensen trokken er weg. Toen ik daar in
2006 vertrok om naar Nederland te verhuizen, was het een hippe wijk geworden,
waar een mix woonden van studenten,
kunstenaars en gezinnen. Wij noemen
zoiets een “BoBo”, wat een afkorting is
van Bourgeois-Bohème”.
Een BoBo-wijk in Arnhem
Vanzelfsprekend komt de vraag naar
voren, waarom Stéphanie naar Nederland
is gekomen. “Toen ik een poosje in Spanje
had gewoond, kwam ik daar in aanraking
met de Argentijnse tango, een improvisatiedans. In Nijmegen is er een bekende
dansschool (El Corte) die elke maand
internationale danssalons organiseert.
Daar komen mensen vanuit heel Europa
op af. Ik kwam daar al jaren voordat ik er
mijn huidige liefde leerde kennen. Voor
hem ben ik uiteindelijk hierheen gekomen.” Haar vriend woonde destijds op
de Emmastraat en zo leerde Stéphanie
Arnhem kennen. Zij herkende de “BoBo”trekken van het Spijkerkwartier en toen
het om emigreren ging, gingen ze op
zoek naar woonruimte in deze wijk. Ze
vervolgt: “Het was voor mij echt wennen toen we op huizenjacht
gingen. De huizen in Frankrijk zijn breder en hebben vaak aan
de zijkant ook ramen, maar hier heb je vooral ‘doorzonwoningen’, met één raam aan de voorkant en één aan de achterkant. En
slapen in een souterrain, dat kende ik niet”. Aanvankelijk nam
Stéphanie een sabbatical van een half jaar om te kijken of het
leven in Nederland met haar vriend werkte. Maar kort na aankomst, bleek ze onverwacht zwanger. “En toen heb ik het meteen
goed aangepakt. Ik ben taallessen gaan nemen en heb een inburgeringscursus gevolgd. Dat heb ik op eigen kosten gedaan want
voor ingezetenen van de Europese Unie zijn er geen regelingen.”
De eerste inburgeringsles begon al met het leren fietsen in de
stad, van huis naar de school. Fietsen doen ze in Frankrijk alleen
op vakantie en dan op het platteland. Maar nu is Stéphanie een
echte Hollandse moeder geworden: kind voorop en de boodschappentassen achterop.
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ons, want we hebben een zoontje”. Als
minpunt noemt zij het parkeerbeleid in
de wijk. “Je kunt bijna nergens parkeren,
zeker nu niet met die werkzaamheden bij
mij in de straat.”
Ruimte voor kinderen
Toen Stéphanie nog in Parijs woonde,
waren werkdagen tot half acht ’s avonds
heel gewoon; niet alleen voor haar, maar
ook voor haar collega’s. En parttime
werken als eigen keuze, is nog steeds
ondenkbaar in Frankrijk. Wat dat betreft,
is ze blij met haar leven in Nederland. “Er
is hier meer aandacht voor het kind. Het is
heel gewoon om één dag in de week niet te
werken, maar er voor je kind te zijn. Ook in
restaurants is het hier anders: er zijn kinderstoeltjes en vaak ook boekjes om mee
te spelen.” En wat haar snel opviel, zijn de
vele speeltuintjes in de openbare ruimte.
“Dat ken ik niet vanuit Frankrijk. Daar laat
je je kind in de stad niet buiten spelen. In
Nederland zijn kinderen meer onderdeel
van de samenleving”.

Stéphanie blikt terug op een goede start in Nederland. “Die tijd
dat ik de taal leerde, was heel leuk. Ik heb veel respect voor de
docent die van een groep volwassenen uit landen als Brazilië,
Rusland, Korea, Iran en Indonesië één geheel wist te maken. Hij
kon mensen boeien. Ik hoor wel eens negatieve opmerkingen over
de kwaliteit van het ROC, maar daar ben ik het helemaal niet mee
eens. In Frankrijk is er niets geregeld voor immigranten, en dat
vind ik niet goed. Het is voor de samenleving beter dat iedereen
een basiskennis heeft van het Nederlands. Ik vind het goed dat
Nederland eisen stelt aan immigranten, zeker als zij betaalt voor
de lessen en de kinderopvang”.
Stéphanie volgt de ontwikkelingen in de wijk met belangstelling.
Schuin tegenover hun huis is de Dullertflat inmiddels gesloopt.
“Je ziet de samenstelling van dit deel van de wijk veranderen. Er
wonen nu meer gezinnen dan enkele jaren terug. Dat is leuk voor

Gezamenlijkheid versus
individualisme
Stéphanie werkt als P&O adviseur bij een
zorgverzekeraar en heeft zo de zorgsector
in ons land leren kennen. “Wat ik typisch
Nederlands vind, is de zelfstandigheid
van mensen. Ik zie dat terug in de gezondheidszorg. Er zijn hier veel meer hulpmiddelen voorhanden waarmee mensen thuis
kunnen blijven wonen en hun boodschapjes kunnen blijven doen. Ik heb hier scootmobielen gezien en rollators die je in Frankrijk niet tegenkomt, veel meer geavanceerd”.
Als ander verschil noemt ze het individualisme, dat is volgens
haar verder doorgevoerd in de Franse maatschappij. “In Frankrijk
pas je als buren niet op elkaars kinderen, die gezamenlijkheid is
er niet. Er is ook minder sprake van een verenigingsleven zoals
je dat hier kent”. Of ze zelf actief gaat worden in een vereniging
weet ze nog niet. Hun huis is nog niet af, maar haar vriend is erg
handig, dus dat gaat wel lukken. Wel zou ze weer meer willen gaan
dansen, de Argentijnse tango wel te verstaan.
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Toen en nu

Kerkgebouw der vrij
zinnig hervormden,
Parkstraat 31
Tekst en foto’s: Ben Bongers
Bron: archief van Nederlands Achitectenarchief
Feenstra en Van Broekhuizen ontwierpen dit kerkgebouw in de trant van de Haagse School. De hoofdgevel is een rechthoekige bakstenen façade aan de
Parkstraat. Het geelbruine metselwerk is voorzien
decoratieve verbanden. Kees Kuiler ontwierp een glasin-loodraam voor deze kerk. De ansichtkaart dateert
van 1930.

Werkgroep Buiten Gewoon Beter Spijkerbuurt opgericht
Tekst: Marita Toonen
De gemeente Arnhem heeft op 2 maart jl. een informatieavond
voor bewoners gehouden in Musis Sacrum waar ongeveer 25
wijkbewoners aan hebben deelgenomen. Daar werd informatie
gegeven door de twee projectleiders van de gemeente: Ernie
Hoffmeister en Sandra Tap. Inmiddels hebben in totaal 11 wijkbewoners zich opgegeven mee te willen denken en overleggen met de
gemeente over de ontwikkeling van het project BGB Spijkerbuurt.
Hiervoor is een Werkgroep “Buiten Gewoon Beter Spijkerbuurt”
opgericht. Het project richt zich alleen op de Spijkerbuurt en
niet op Spoorhoek of het Boulevardkwartier. Het doel van het
project is de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te brengen.
De gemeente werkt wijk voor wijk en kijkt daarbij naar wegen,
voet-en fietspaden, de openbare verlichting, bomen, zwerfvuil,
onkruid, hondenpoep, straatmeubilair, etc. Het gaat vooral om
het wegwerken van de achterstand in het onderhoud. Het volledige BGB-programma zal in 2019 afgerond zijn.

De globale planning voor BGB Spijkerbuurt als volgt:
Opstellen Voorlopig Ontwerp
maart t/m mei
Opstellen Definitief ontwerp
juni t/m augustus
Opstellen contracten aannemer
september t/m oktober
Aanbestedingsprocedure		
oktober t/m december
Uitvoering 			2012
Na elke fase waarin een onderdeel wordt opgesteld, volgt vanuit
de gemeente een formele bewoners-informatieavond. Deze avonden worden bij voorkeur in de Lommerd gehouden.
Op de website www.spijkerkwartier.net onder de kop ACTIEVE
GROEPEN wordt deze groep toegevoegd. De rechtstreekse
link is: http://www.spijkerkwartier.net/aktiviteiten/groepen.
htm#wgbgbs
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Informatieavond
project Buiten
Gewoon Beter
Spijkerbuurt op
12 mei
Tekst: Sandra Tap en Ernie Hoffmeister
(Gemeente Arnhem)
Op 2 maart is er een eerste bewonersavond
over Buiten Gewoon Beter gehouden in
Musis Sacrum. De opkomst was die avond
(jammer genoeg) erg laag. Mogelijk is in
de bezorging van de uitnodigingen iets
niet goed gegaan. Wij bieden u daarvoor
onze verontschuldigingen aan. Daarom
organiseren we opnieuw een informatieavond over Buiten Gewoon Beter, en wel
op donderdag 12 mei, in buurtcentrum
De Lommerd, Spijkerstraat 185a. Inloop
vanaf 19.30 uur, de presentatie start om
20.00 uur.
Na de informatieavond van 2 maart is
het ons duidelijk geworden dat er veel
bezorgdheid is ontstaan over het verdwijnen van bomen uit de buurt vanwege de
werkzaamheden die we willen gaan doen.
Vooruitlopend op de extra informatie-

avond van 12 mei kunnen we melden dat
we alleen bomen verwijderen daar waar
we deze niet kunnen behouden vanwege
de werkzaamheden. De voorstellen voor
nieuwe inrichting van enkele straten die
we 2 maart hebben laten kunt u beschouwen als een wensbeeld vanuit de gemeente
Arnhem en een eerste aanzet voor het
project. Ook houden wij uiteraard rekening met de wensen vanuit de buurt om
(nieuwe) bomen terug te plaatsen, of om op
een andere manier voor groencompensatie
te zorgen.
Informatieavond 12 mei
Tijdens deze extra bewonersavond geven
we uitleg over het BGB-project en kunt u
zelf knelpunten aandragen, die mogelijk in
het BGB-project opgelost kunnen worden.
Wethouder Van Gastel is ook aanwezig op
de informatieavond. Als u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, kunt u een
knelpuntenformulier invullen op www.
arnhem.nl/bgbspijkerbuurt. Op deze site
is na afloop van de bewonersavond ook de
presentatie van de bewonersavond te zien.
BGB = Samen
De gemeente Arnhem is gestart met de
voorbereidingen van het project Buiten
Gewoon Beter (BGB) in de Spijkerbuurt.
Het doel van dit BGB-project is de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren
door het achterstallig onderhoud weg te

werken. Daarbij kijken we onder andere
naar de bestrating, de bomen en het groen,
de openbare verlichting, de riolering en de
inrichting van de wijk.
Bij BGB-projecten staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Daarom organiseert de gemeente bewonersavonden
waar u kunt reageren op de plannen van
de gemeente. Daarnaast is er een BGBwerkgroep in de wijk opgericht, waarin
enkele betrokken bewoners actief meedenken met de gemeente.
Na de bewonersavond op 12 mei gaat de
gemeente aan de slag met het voorlopig
ontwerp. Bij dit ontwerp worden ook de
knelpunten die door de bewoners worden
aangedragen, zo veel mogelijk meegenomen. Het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een volgende bewonersavond en is vanaf dan ook te bekijken op
internet. Voor alle duidelijkheid, het gaat
bij dit voorlopige ontwerp om een voorstel
van de gemeente waarop u nog kunt reageren. Deze reacties neemt de gemeente,
indien mogelijk, mee bij het maken van het
definitieve ontwerp.
Meer informatie?
Kijk dan op onze website op www.
arnhem.nl/bgbspijkerbuurt. Heeft
u een vraag over het project? Mail
dan naar bgbspijkerbuurt@arn
hem.nl.

Buitengewoon beter?
Tekst: Leo Vleeshouwers (Groengroep)
Op 2 maart presenteerde de gemeente in Musis Sacrum haar plannen voor een opknapbeurt van de Spijkerbuurt. De benaming van
het project is Buiten Gewoon Beter. De gemeente wil hiermee de
openbare ruimte in de Spijkerbuurt (het deel van de wijk tussen de
Steenstraat en de Parkstraat) op een aanvaardbaar niveau terugbrengen. De rest van het Spijkerkwartier komt later aan de beurt.
Gekoppeld aan het project Buiten Gewoon Beter wordt in negen
straten de riolering vervangen. De gemeente liet weten dat ze
vanwege de werkzaamheden aan de riolering de bomen langs deze
straten moet kappen. Uit de plannen blijkt dat na afloop in slechts
twee van deze negen straten nieuwe bomen worden geplant. En
dan nog niet eens evenveel als er vooraf stonden. De Groengroep
Spijkerkwartier vindt dat onverteerbaar. Terwijl Buiten Gewoon
Beter er voor bedoeld is om de openbare ruimte (waaronder
groenstroken en bomen) op een basisniveau terug te brengen,
verdwijnen door het project juist veel bomen langs de straten.

De Groengroep zal zich inspannen om de plannen aangepast
te krijgen. Het liefst zien wij dat de werkzaamheden zo worden
uitgevoerd dat de bomen gespaard worden. Waar dat niet kan, zal
de gemeente moeten zorgen voor herstel van het groen.
Een overzicht van de geplande werkzaamheden staat op de website van de gemeente Arnhem (www.arnhem.nl). Wie geïnteresseerd is, kan zoeken onder het kopje ‘Over de stad’ bij ‘Projecten’.
Ga naar het project ‘Buiten Gewoon Beter’ en van daaruit naar de
Spijkerbuurt.
Een aantal verontruste buurtbewoners is op LinkedIn een groep
gestart – BGB Spijkerbuurt – waarin over het plan gediscussieerd
wordt en waarbij je je kunt aansluiten om op de hoogte te blijven.
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Voorbereidingen
Spijkerkwarts in
volle gang
Tekst: Marita Toonen
De informatie avond op 3 maart jl. in
de Lommerd over Spijkerkwarts was
drukbezocht. Albert Hoex van Theater De
Plaats vertelde daar over de opzet van Het
Ommetje in het Spijkerkwartier. In het
weekend van 24, 25 en 26 juni a.s. zullen
er drie routes zijn door de wijk, waarbij
toeschouwers in elke route getrakteerd
worden op 7 scènes.
Op een plattegrond van de wijk was
met spelden aangegeven welke locaties
aangemeld zijn voor deze scènes. De aanwezigen konden zich ter plekke opgeven
om deelnemer te worden, een locatie

beschikbaar te stellen of om mee te helpen bij de organisatie en vormgeving van
Spijkerkwarts.
De voorstellingen worden bedacht,
gemaakt en gespeeld door bewoners
van de wijk. Medewerkers van Theater
De Plaats zorgen voor de begeleiding. In
de weken na de informatiebijeenkomst
hebben zich ongeveer 100 wijkbewoners
aangemeld en zijn er 50 locaties aangemeld. Eind maart heeft Theater De Plaats
iedereen gesproken die zich heeft opgegeven. Daarbij is in beeld gebracht wat de
deelnemers willen, wat ze al aan ideeën
hebben en wat ze kunnen als het gaat
om muziek, dans of spel. Vervolgens zijn

deelnemers gekoppeld aan scènes en aan
locaties. Op dit moment zijn de repetities
in volle gang. De repetities vinden eerst
plaats in de Lommerd en later op locatie.
Anderen zijn bezig met de kostuums of de
inrichting van de theaterlocaties.
Het belooft een bijzonder project te
worden waarbij toeschouwers op plekken
komen waar ze normaal gesproken niet zo
gauw komen, of zien ze bekende plekken
zoals een kapperszaak of een bloemenzaak
in een ander licht.
Kijk voor meer informatie op http://
www.theaterdeplaats.nl/spijker
kwarts.html

13

Kunstenaars aan de
slag voor Kunst op
de Koffie
De voorbereidingen voor het grote burenweekend
in september vorderen gestaag. Zo was de afgelopen
borduursessie bij de Herbergier wederom reuze gezellig. We hebben nu écht de smaak te pakken en daarom
organiseren we woensdag 13 april weer een nieuwe
bijeenkomst. Volgens beproeft recept:
Wij zorgen voor de koffie en de borduurspullen, u
brengt uzelf mee, of, nog leuker, u komt mét uw buurman of vrouw! Samen werken we dan een uurtje of 2
aan een tafelkleed wat straks tijdens het wijkontbijt de
grote buurttafel moet gaan bedekken.
Als we elke maand een middag borduren komt ie wel
af in september toch?
Dus; komt u meehelpen? Woensdag 13 april
vanaf 15.00 uur bij de Herbergier aan het
Nieuwe Land 14? Mocht u nog stof of garen
hebben liggen: neem het mee, of breng het
van te voren naar de Herbergier.
Kunstenaars aan het werk op locaties on de wijk
Inmiddels hebben we een heel aantal kunstenaars
gekoppeld aan speciale locaties. Zo gaat Carel Lanters
gaat aan de slag in een koffiehuis aan de Spijkerstraat,
Janske Hombergen staat in de startblokken voor een
wel heel bijzonder project in Vrouwencentrum Eva, en
theatermaakster Pauline Fokkelman gaat eerdaags bij
Jongerencentrum het Jonahuis een hapje eten om de
jongeren daar wat beter te leren kennen. Daarnaast
is kunstenaar Annelou van Griensven onlangs bij
een oudere wijkbewoonster in de Schoolstraat op de
koffie geweest om haar ervaringen en verhalen op te
tekenen. En filmmaker Anneke Savert werkt nu aan

een inventarisatie van de geschiedenis van oud Indië
gangers die na terugkomst uit Indie zich vestigden in
de pensions in de wijk.
Op de website kunt u steeds zien waar we
aan werken! Kijk dus eens op www.kunstop
dekoffie.nl indien u niet kan wachten op de
volgende wijkkrant!

2e in de poule
van Jeugdland
Voetbalmasters
Het meisjes voetbalteam van Thialf is 2e
in de poule geworden van het Jeugdland
Voetbalmasters in het Gelredome.
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Maandprogramma
april/mei: Spoorhoek
Johan Combeplein
April
Sport en Spel inloop in het Spoorhoek –
JohanCombeplein van 16.00-17.00
Di 26/4 voetballen Bij slecht weer naar De Hommel
Voor onderstaande activiteiten van te voren inschrijven bij Tamara en verzamelen bij het JohanCombe
pleintje in het Spoorhoek. Deze activiteiten zijn voor
de jeugd van 4 t/m 12 jaar tenzij anders vermeld.
Instuif: sporten, koken, internetten, dansen
en knutselen
Wo 27/4	bezoekje naar De Leuke Linde
van 13.30 – 15.30
Meidenclub: van sieraden maken tot knutse
len en dansen
Do 28/4	bezoekje naar De Hommel
van 15.30 – 17.30: meiden van 7 t/m 12jr
Inloop: internet, poolen, ps3, ps2 en wii
gamen, tafeltennissen, chillen
Vr 29/4 bezoekje aan Jongerencentrum de Mix
van 15.00 – 17.30: van 10 t/m 13 jaar
Mei (Di 26 april t/m Zo 8 mei - meivakantie*)
Sport en Spel inloop in het Spoorhoek –
JohanCombe plein van 16.00-17.00
Di 10/5 basketballen
Di 17/5 creatief met kurk
Di 24/5 - volleyballen
Di 31/5 – creatief fotoshoot
Bij slecht weer- de 10e, 24e naar de Sporthal
Klarendal en de 17e, 31e naar De Hommel
Voor onderstaande activiteiten van te voren inschrijven bij Tamara en verzamelen bij het JohanCombe
pleintje in het Spoorhoek. Deze activiteiten zijn voor
de jeugd van 4 t/m 12 jaar tenzij anders vermeld.
Instuif: sporten, koken, internetten, dansen
en knutselen
Wo 11/5 bezoekje naar De Hommel
van 13.00 – 15.30
Wo 18/5 bezoekje naar De Leuke Linde
van 13.30 – 15.30
Wo 25/5 excursie naar Sun Flowers Ranch
schrijf je in bij Tamara
Meidenclub: van sieraden maken tot knutse
len en dansen
Do 19/5 bezoekje naar De Hommel
15.30 – 17.30: meidenclub 7 t/m 12jr
Vr 22/5 bezoekje naar J.c De MiX
van 18.30 – 21.00: meiden van 10 t/m 15jr
Do 26/5 bezoekje naar Thialf
van 15.00 – 17.30: meiden 7 t/m 16jr

Inloop: internet, poolen, ps3, ps2 en wii
gamen, tafeltennissen, chillen
Vr 20/5 - bezoekje aan Jongerencentrum de Mix van
15.30 – 17.00: van 10 t/m 13 jaar
*Vakantieprogramma mei
Di 26/4 Levend Cluedo
10.30 / 15.00
Thialf
Di 26/4 Voetballen
16.00 – 17.00
Johan Combeplein
Wo 27/4 sport en spel inloop
13.00 /16.00
Leuke Linde
Do 28/4 meiden activiteit
15.30/17.30
De Hommel
Vr 29/4 inloop
15.00/17.30
J.C De MiX
Ma 2/5 Diversen sporten
14.30 – 17.30
Het Hommelveldje
Di 3/5: Super Survival
11.00 – 15.00
Thialf
Di 3/5: Sport en Spel
16.00 – 17.00
JohanCombe plein
Wo 4/5: Panna toernooi
13.00 – 17.00
JohanCombe plein
Vr 6/5: Sport en Spel
14.30 – 17.30
Leuke Linde
Voor Meer Info:
Project Medewerker Tamara Cannegieter
Mail: tamracan@gmail.com
Tel: 06 – 48 32 18 93

Maak het leuker voor de
kinderen en jongeren in
Spoorhoek

Wekelijks organiseert Tamara Cannegieter, projectmedewerker
in het Spoorhoek, sport- en spelactiviteiten voor kinderen op het
Johan Combeplein. Deze vinden elke dinsdagmiddag plaats van
16.00 – 17.00 uur.
Maar een straatspeeldag of spelletjesdag organiseren is veel werk.
Daarom gaan gaan wij een activiteitenteam oprichten voor onze
wijk Spoorhoek. Daar heb ik jou bij nodig!
De activiteiten zijn vooral in de middaguren of in het weekend.
Doe je mee of wil je meer weten?
Bel of mail Tamara Cannegieter
06-48321893 of tamracan@gmail.com.
Of kom op dinsdagmiddag langs op het Johan Combeplein
bij de sport- en spelactiviteiten.
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Sloop dreigt

in vrijsta at thialf is het elke daG feest vOOr iedereen! | bezOek allen de vrijsta at: Gr atis en vOOr niets!

eerst kregen we een
nieuwe grenspost dankzij
de dullertsstichting. toen
werd besloten het oude
toegangsgebouw te renoveren. net nu we dat idee
hebben omarmt blijkt dat
te duur. moet de oude
entree gesloopt?
In het vorige nummer van
deze Courant konden we
nog enthousiast berichten
over het behoud van het
oude gebouw voor Thialf.
Het zou worden gerenoveerd
en gebruikt als nieuwe en
tree voor de Vrijstaat Thialf.
Er zou zelfs ruimte overblij
ven voor een extra functie.

| r e a c t i e s : p o s t @ v r i j s t a a t t h i a l f. n l

Renovatiekosten zetten streep door leuke plannen

hebben zelf nog bekeken
of het oude restaurant op
de bovenste verdieping tot
Soeprestaurant omgeto
verd kon worden. Maar de
hoge huurprijs blijft steeds
het struikelblok.
Voorlopige conclusie is
slopen. Maar krijgen we
daar over een paar jaar
geen spijt van? Als het
voormalige prostitutie
gebied is opgeknapt en er
toenemende belangstelling
komt voor het gebruik en
de historie van deze plek.
Moet deze ‘unieke
wederopbouwarchitectuur’
zoals de gemeente het zelf
noemt niet behouden
blijven en nieuw leven
ingeblazen worden?

Berekeningen

Rekenaars van de gemeente
Arnhem hebben het plan
bekeken en denken dat de
renovatie 1,2 miljoen euro
gaat kosten! De Dullerts
stichting heeft welliswaar
een royale bijdrage van
5 ton beloofd, maar dan
komen we dus nog 7 ton
te kort.

Alternatief voor sloop?
De gemeente heeft naar
alternatieven gezocht en
diverse kandidaten
benaderd voor het huren
van de extra ruimte. Wij
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Nader onderzoek
In een witte maquette toonde Mopet de mogelijkheden voor het oude restaurant en beheerderswoning.
We zagen het al helemaal voor ons! Een nieuwe ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk met ruimte voor
binnenactiviteiten. De gemeente zet voorlopig een streep door het plan.

Joost Bos, bestuurslid van
Bouwspeelplaats Thialf
en Han Doornebosch,
voormalig lid werkgroep
Spijkerbroek en architect
hebben zich het lot van
het gebouw aangetrokken
en denken mee over een
manier om het gebouw te
behouden.
Hieronder een aantal ma
nieren die wij samen met
hen de komende tijd gaan
onderzoeken.

Reacties!

We stellen jullie reactie als
buurtbewoner of gebruikers
van deze plek op prijs:
post@vrijstaatthialf.nl

AlternAtieven?++AlternAtieven?++AlternAtieven?
vERsOBEREN
ZELF DOEN

We kunnen er een collectief
kluswoningenproject van
maken. Geholpen door ROC
studenten van het RijnIJssel
knappen we het pand zelf
op. Wie helpt mee?

Bouwkundigen hebben zich
verbaasd over de huidige
staat van het gebouw. Na
15 jaar zonder onderhoud
is het nog in een goede gezondheid. Misschien moeten
we het nu sobertjes opknappen en de komende jaren
stapsgewijs verbeteren?

KINDEROPvANG

Op Thialf komt alles wat met
kinderen en jongeren, opvoeden en sporten te maken
heeft bij elkaar. Steken Skar,
SPA, Sportbedrijf de koppen
en middelen bij elkaar om
voor deze unieke plek in de
stad een plan te maken?

HORECA

Het restaurant op de bovenverdieping is een prachtige
plek om ‘s middags of ‘s
avonds iets te eten of drinken. Aan de straat een terras, aan de achterzijde een
sfeervol balkon dat uitkijkt
over Thialf. Welke uitbater
ziet hier brood in?

ONtwIKKELAARs

De gemeente moet
veiligheidsmarges in haar
berekeningen toepassen die
misschien wat àl te veilig
zijn. Wie durft er in deze
tijd de ontwikkeling van de
gemeente over te nemen?

Opgave Tenniscursus
op Playground Thialf
voorjaar 2011

Belangrijke
informatie
Handige telefoonnummers
Algemeen informatienummer van de gemeente: 0900 – 1809
Afvalophaaldienst SITA: 4460490
Melden overlast drugs- of alcoholverslaafden: 3524299
Politie: 0900 – 8844
Wijkcentrum De Lommerd: 4423549
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Werkgroep Spoorhoek: raadpleeg voor vergaderdata
www. spijkerkwartier.net. Locatie: Spoorwegstraat 48
Spreekuur wijkagenten
De wijkagenten Joke Bartelink en Frank Reijnders houden
spreekuur donderdags van 19.00 tot 20.00 uur, hoofdbureau
van politie, Beekstraat 39. U moet eerst een afspraakmaken:
bel naar 0900-8844 of stuur een e-mailbericht naar
joke.bartelink@gelderland-midden.politie.nl

De kosten bedragen € 35,00 p.p. en dient op de 1e
lesdag contant te worden afgedragen bij de sportleiders.
Tennisrackets en ballen zijn aanwezig. Zorg zelf voor
sportieve kleding en sportschoenen

Colofon
Redactie:	Akke de Boer, Ben Bongers, Gonnie Verbruggen,
Janus Raaijmakers, Lex Kwee, Marita Toonen en
Merijntje Betzema
Ontwerp: Sjoerd Kulsdom en Merijntje Betzema
Druk:
HPC
Oplage:
4000

Locatie: Playground Thialf, CA Thiemestraat
06-52513762 zijstraat van de Thorbeckestraat.
Meer informatie: Sportbedrijf Arnhem 026-3774930.
Mailen kan ook naar: nico.verrips@arnhem.nl of
wijksport@arnhem.nl

Opgave Tenniscursus Beginners voor volwassenen op
Playground Thialf voorjaar 2011:
Ja, ik geef mij op voor deze cursus op:
maandagavond / woensdagavond
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Overige informatie krijgt u op de cursusavond!

Foto’s en tekeningen in dit nummer
Akke de Boer, Ben Bongers, Gonnie Verbruggen, Marita Toonen
en Merijntje Betzema
Kijk voor alle informatie over het Spijkerkwartier en de
Spoorhoek ook regelmatig op www.spijkerkwartier.net

Naam:

Wilt u reageren of zelf een bijdrage leveren?
Stuur een brief of e-mail naar:
Wijkcentrum De Lommerd
Spijkerstraat 185A
6828 DC Arnhem
wijkkrant@spijkerkwartier.net

Adres:
Postcode:
Telefoon:

Kopijsluiting volgende nummer: 13 mei 2011



Email:
Sportbedrijf Arnhem
T.a.v. Nico Verrips
Antwoordnummer 1214
6800 VB Arnhem
(postzegel is niet nodig)

fo

Agenda van vergaderingen
Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek komt bijeen
op de woensdagen en start om 19.30 uur in De Lommerd,
Spijkerstraat 185a.
Het vergaderrooster voor 2011 is:
11 mei, 29 juni, 7 sept, 19 okt, 7 dec.

De cursus bestaat uit 10 lessen en is uitsluitend opgezet
voor volwassenen en start op maandagavond 28 maart
of woensdag 30 maart van 19.00 – 20.00 uur.

Stuur dit strookje naar:
			
			
			
			

lat

rm

In het voorjaar van 2011 gaat de tenniscursus voor volwassenen op Playground Thialf van start. Het is een bijzonder
leuke activiteit, waarbij u op een ontspannen manier
kunt kennismaken met alle ‘in’ en ‘outs’ van de tennissport en geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
Enthousiaste sportleiders van playground Thialf: Hamid
el Messaoudi en Ton Vonk, leren u de eerste grondbeginselen. Ze vertellen u alles over tennis: wat is een forehand,
backhand, service, volley, hoe je een tenniswedstrijdje
speelt. Verder worden er allerlei leuke tennisspelletjes
gedaan en tot slot speelt u een afsluitingstoernooi. Ook is
er voor iedere deelnemer een aandenken.

