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Veel kritiek op vestiging Domushuis in Steenstraat
Bewoners en ondernemers uit de Steenstraat zijn zeer
kritisch over de vestiging van een Domushuis in hun
straat. Zij vrezen overlast en begrijpen niet dat juist de
Steenstraat hiervoor is uitgekozen.
De gemeente kondigde in december aan een dergelijk
opvanghuis voor verslaafde ex-gedetineerden te willen
vestigen in Steenstaete, een kantoorpand midden in de
Steenstraat. Op de informatiebijeenkomsten die de gemeente samen met Portaal en het Leger Des Heils hield,
gaven veel betrokkenen uiting aan hun ongenoegen.
Domushuizen zijn een initiatief van het Leger des Heils.
In Eindhoven bestaat al een Domushuis, in Heerlen zijn
ook plannen. In een Domushuis biedt het Leger des Heils
24-uursopvang aan verslaafden en ex-gedetineerden die
nog niet in staat zijn een zelfstandig leven op te bouwen.
De bewoners krijgen begeleiding, er is een activiteitenprogramma en de medewerkers zien erop toe dat ze geen
overlast veroorzaken of criminele activiteiten plegen.
In het Domushuis mogen geen drugs en alcohol gebruikt
worden’.
Advocaat
De ondernemersvereniging Steenstraat heeft inmiddels
besloten een advocaat in de arm te nemen en de komst van
het Domushuis tegen proberen te houden. De winkeliers
vinden het onbegrijpelijk dat juist voor een kwetsbare

straat als de Steenstraat is gekozen. Er gebeuren nog
steeds regelmatig gewapende overvallen, en winkeldiefstal is aan de orde van de dag, aldus de ondernemers.
Een voorziening als het Domushuis heeft volgens hen
een aanzuigende werking op verslaafden, dealers en
druggebruikers en dat kan de Steenstraat missen als
kiespijn. Een Domushuis zorgt volgens de ondernemers
wel degelijk voor overlast, en er lopen ook nog diverse
procedures om de komst van andere Domushuizen elders
in Nederland tegen te houden.
Wethouden Barth van Eeten heeft toegezegd met tegenstanders een bezoek te willen brengen aan Domushuizen
elders in Nederland om de omwonenden en winkeliers
naar hun ervaringen te vragen. 28 februari was er opnieuw een informatiebijeenkomst over het Domushuis in
Metropole. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant was
over het verloop daarvan nog niets bekend.
Het wijkplatform heeft nog geen standpunt ingenomen,
maar besloten eerst nadere informatie in te winnen en de
ontwikkeling met aandacht te blijven volgen. Het onderwerp staat voor 14 maart opnieuw op de agenda van het
wijkplatform.
Verderop in deze wijkkrant: wethouder Barth van Eeten
over het Domushuis
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Buurtbemiddeling
gestart in Arnhem

Huiselijke Herbergier
tekst: Gert van der Plas
“Ons uitgangspunt is dat onze gasten zoveel mogelijk hun
eigen manier van leven kunnen voortzetten”, zegt Adriaan
Koenen. Samen met zijn vrouw Gherina gaat Koenen
verzorgingshuis Herbergier bestieren, op de hoek van de 1e
Wijkstraat en het Nieuwe Land. Op dit moment is de bouw
nog in volle gang. Het oude gedeelte, het zogenaamde
koetshuis waar tot voor kort installatiebedrijf Cornelissen
was gevestigd, krijgt een grondige opknapbeurt, terwijl
aan de achterkant, op de plaats van de gesloopte loods,
de nieuwe aanbouw met vijftien appartementen verrijst.
‘Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen’,
luidt de bestemming van het project. Koenen spreekt
nadrukkelijk van ‘gasten’. “Het gaat om mensen die niet
zelfstandig kunnen wonen en hier de zorg ontvangen die
ze nodig hebben”, vertelt hij. “Wij vinden het van belang
dat onze gasten bij elkaar passen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen het voor het merendeel ouderen zijn met een
vorm van dementie, die hier in principe blijven wonen tot
hun dood, als hun zorgbehoefte dat tenminste toelaat.
Wij bieden een veilig onderkomen in een sfeer van aandacht,
warmte en respect. We willen geen kil verpleeghuis, maar
een huiselijke, stijlvolle woonomgeving. Voor de gemeenschappelijke eetkamer hebben we mooi meubilair uitgezocht,
in de woonkamer komt een grote leren bank en we laten
een houten vloer leggen.”

Grondsanering
Even leek het erop dat de bouw vertraagd zou worden,
omdat er bodemvervuiling (met PAK’s en zware metalen)
was geconstateerd. Volledig afgraven van die grond bleek
echter niet nodig. Wel heeft men afgezien van een kruipruimte onder de nieuwbouw. Verder is een hoeveelheid
teerhoudend asfalt afgevoerd en ook wat asbest, dat
tijdens de sloop tevoorschijn kwam. De nieuwe rioleringsbuizen en andere leidingen zijn in een extra brede sleuf
van anderhalve meter breed en tachtig centimeter diep
geplaatst, zodat er in de toekomst zonodig meer leidingen
kunnen worden aangelegd zonder de oude vervuilde grond
weer overhoop te halen. De grond uit de sleuf is afgevoerd,
de leidingen zijn afgedekt met schoon zand.
Naar verwachting zal de Herbergier rond half april worden
opgeleverd, zodat de eerste bewoners begin mei hun
appartement kunnen betrekken.

Zo gaat de Herbergier
eruit zien.
De nieuwbouw is aan
de achterzijde.

‘Gewoon buurtbewoners’
Adriaan en Gherina, afkomstig uit Bergen op Zoom,
noemen zichzelf zorgondernemers. Adriaan, die oorspronGherina en Adriaan Koenen: “De Herbergier is beslist geen
kelijk uit Westervoort komt, is verpleegkundige en heeft
kil verpleeghuis.”
veel gewerkt met dementerende ouderen. Gherina heeft
ervaring in het coachen en begeleiden van mensen. Ze
worden bijgestaan door ongeveer vijftien personeelsleden.
“Voor sommige activiteiten kunnen we heel goed vrijwilligers gebruiken,” zegt Gherina. “Dus als er mensen zijn die
met de bewoners uit wandelen willen gaan of willen helpen
in de tuin, laat het ons weten.”
Het echtpaar gaat zelf ook in de Herbergier wonen, op de
eerste verdieping van het oude gedeelte. Beneden zijn de
gemeenschappelijke woonkamer, de eetkamer en de
keuken. Van de vijftien appartementen in het nieuwe
gedeelte zijn er zeven op de begane grond. Die zijn elk 55
vierkante meter groot en hebben eigen sanitaire voorzieningen. De andere acht appartementen, van 35 vierkante
meter, zijn op de eerste en tweede verdieping en hebben
gedeeld sanitair. Er is ook een lift. Aan de voorzijde van
het pand is parkeerruimte, de tuin komt langs de zijkant.
“Daar komt geen schutting of dichte heg, want we willen

tekst: Marlies Hummelen
Sommige mensen zouden niet zónder kunnen, anderen
zijn ze liever vandaag dan morgen kwijt: buren. Wie kan
zich niet iets voorstellen bij een burenconﬂict: lawaai van
kinderen, honden of geluidsinstallaties, irritaties over
vuilnis, overhangende takken, een schuur of schutting....
“Dat is ook precies waar wij ons mee bezig houden: de
huis-, tuin- en keukenconﬂicten,” zegt Petra Thissen, sinds
augustus 2006 coördinator van de Buurtbemiddeling in
Arnhem. “We willen graag voorkomen dat dit soort ruzies
uit de hand loopt; dat er dingen kapot gaan, of mensen
ziek worden van de stress.” Buurtbemiddeling blijkt
daarbij te kunnen helpen. In Nederland bestaat het nu elf
jaar, inmiddels zijn in bijna tachtig gemeenten projecten
gestart. In Arnhem is het project een samenwerkingsverband van gemeente, woningcorporaties en politie,
de uitvoering ligt bij de stichting Rijnstad.
Neutrale plek
Petra: “Mensen die een conﬂict met hun buren hebben
en daar zelf niet meer uitkomen, kunnen zich bij mij
aanmelden voor bemiddeling. Of ze worden verwezen
door de politie of de woningcorporatie. Ik zoek dan twee
bemiddelaars bij elkaar, die eerst gaan praten met de
melder. Ze proberen kort te inventariseren waar het
probleem over gaat, en geven uitleg over hoe buurtbemiddeling werkt. Daarna gaan ze direct door naar de betrokken
buurman
of -vrouw. Voor die mensen is het natuurlijk vaak even
een verrassing!” Ook hier proberen de bemiddelaars een
gesprek te hebben. Als beide partijen akkoord gaan met
bemiddeling, maken ze een afspraak voor een gezamenlijk
gesprek, meestal in een wijkcentrum. Petra: “Op een
neutrale plek, dat is heel belangrijk bij bemiddeling.
De bemiddelaars stellen zich ook neutraal op: ze kiezen
geen partij, en ze bedenken ook geen oplossing. Dat moeten
de mensen zelf doen, met elkaar.” De bemiddelaars begeleiden alleen het gesprek, en helpen mensen om weer op een
goede manier met elkaar te praten.
Dat blijkt goed te werken. Vaak ontdekken mensen dat er
toch wel met hun buur te praten valt, en dat ze best samen
een oplossing kunnen bedenken. Dat vermindert de
spanning, en geeft ze het gevoel dat ze weer greep op hun
situatie krijgen.

Ruzie maakt mensen wakker
Inmiddels zijn er 28 vrijwilligers opgeleid tot buurtbemiddelaar. “Een ontzettend enthousiaste groep,” zegt Petra,
“veel mensen die ‘iets hebben’ met bemiddelen, en er
echt voor kiezen, soms naast een drukke baan of gezin.”
Er zijn ook al ﬂink wat aanvragen voor bemiddeling
geweest. “Tot nu toe zijn de meeste reacties positief.
Ook als het niet tot een bemiddelingsgesprek komt,
heeft zo’n eerste gesprekje thuis bijvoorbeeld al geholpen.
Dan besluiten mensen zelf om toch maar weer eens met
hun buren te gaan praten.”
Petra werkt zelf al langer als coach met conﬂictbegeleiding. Wat beweegt haar nu eigenlijk om zich zoveel met
ruzies bezig te houden? “Ruzie is niet per se slecht,” zegt
ze, “Ruzie maakt mensen wakker: wat is er nou echt aan
de hand? Wat vind ik belangrijk, wat wil ik eigenlijk?
En aan elk conﬂictverhaal zit ook weer een andere kant.”
Buurtbemiddeling Arnhem
Projectcoördinator Petra Thissen
Wijkcentrum De Lommerd
026-351 99 41
buurtbemiddeling@rijnstad.nl

onze gasten niet afschermen van de buitenwereld. Het zijn
gewoon buurtbewoners,” besluit Koenen.
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Soberheid en muziek
in De Rank

Bestemmingsplan

tekst: Marlies Hummelen
Tegen de ene korte zijde een heel eenvoudig houten kruis,
zacht verlicht van achteren. Aan de tegenoverliggende
kant, op de hoge gaanderij, een klein orgeltje. En daartussen een grote, hoge, lichte ruimte met een schuin dak,
slechts gevuld met eenvoudige stoeltjes voor de gemeenteleden. Meer heb je dus niet nodig om ter kerke te gaan.

Een muzikaal gebouw
Op dit moment is de post van predikant vacant. “Het is
maar een heel kleine gemeente, 112 leden,” zegt Jack
Theunissen. “ Het liefst zouden we eens een wat jongere
predikant hebben, die ook het jeugdwerk weer op wil
pakken. Jammer genoeg zijn er op dit moment geen
kinderen in de kerk, de gemiddelde leeftijd ligt rond de
zeventig.”
Vroeger reed de predikant met de ABC-bus (de Algemene
Bijbelbus) door de wijk op woensdagmiddagen. Dan konden
kinderen langskomen, om vragen te stellen en naar bijbelverhalen te luisteren.
Tegenwoordig is het lastig om de grote ruimte gevuld te
krijgen. Jack Theunissen: “Er wordt wel meer gebruik van
gemaakt, hoor. Zondags om twaalf uur is er een dienst van
de Evangelische Broedergemeente. En hiernaast zit nog de
Gereformeerde kerk.” En dan zijn er natuurlijk nog de
koren, die door de week in de kerk repeteren. Wie in de
buurt woont, hoort al met al zeer regelmatig gezang en
orgelklanken uit het gebouw opstijgen!

tekst: Loet van Moll
Nieuw bestemmingplan voor Spijkerkwartier in de maak
Gemeente Arnhem heeft besloten een groot aantal bestemmingsplannen up to date maken. Volgens de regels gebeurt
dat eens in de tien jaar. Ook het bestemmingsplan van het
Spijkerkwartier wordt herzien.
Tien jaar geleden maakte de gemeente een plan om
vervolgens af te wachten of er zienswijzen en bezwaren
uit de wijk kwamen. Nu heeft de gemeente een andere
weg gekozen: eerst is er uitvoerig overleg met bewoners
voordat het plan ter visie wordt gelegd. Donderdag 25
januari heeft een aantal vertegenwoordigers uit de wijk
een eerste overleg gehad met mensen van de Dienst
Stadsontwikkeling. Uit de wijk waren mensen van de
Werkgroepen van Spijkerkwartier en Spoorhoek en de
Groengroep aanwezig.
Het nieuwe bestemmingsplan wordt gekoppeld aan het
Beschermd Stadsgezicht. Die status heeft de wijk momenteel nog niet. Het wachten is op goedkeuring van de

Oud papier voor
carnavalsverenigingen
Al dertien jaar haalt carnavalsvereniging De Leute Broyers
uit Velp het oud papier op in de wijk Spijkerkwartier.
Dat gebeurt iedere tweede woensdag van de maand.
Bewoners kunnen hun oud papier vanaf 18.00 uur langs
de straat zetten.
In de wijk Spoorhoek zijn het de Flotte Suupers die
maandelijks het oud papier ophalen. Daar gebeurt het
iedere eerste woensdag van de maand.

Rijksoverheid. Niettemin wordt hierop vooruitlopend een
bestemmingsplan met een reserverend karakter gemaakt.
De begrenzing van het Bestemmingsplan is ruimer dan bij
het vorige. Zo worden in het nieuwe plan ook alle panden
van de oude en oorspronkelijke Boulevard meegenomen
omdat die ook onder dit beschermd stadsgezicht vallen.
Dus ook de panden aan weerszijde van de oprit naar de
rotonde.
Het studiegebied Spijkerboek wordt voorlopig buiten dit
plan gelaten. Over de toekomst van dit gebied, dat de
voormalige rosse buurt, Thialf, het Stedelijk Gymnasium,
het sportveld en de Hugo de Groot-school omvat, overlegt
de gemeente al met vertegenwoordigers van de wijk in
een aparte werkgroep. Om dit overleg niet te doorkruisen,
worden de bestemmingen hier pas later vastgesteld.
Daarna kan dit gebied worden toegevoegd aan het
Bestemmingsplan.

Sober en bijbelvast
Het past bij de Hervormde gemeente De Rank, die hier,
in het gebouw aan de Groen van Prinstererstraat, elke
zondagochtend bij elkaar komt. Kerkmeester Jack Theunissen heeft me net uitgelegd dat het daarom gaat in zijn
gemeente: “Omzien naar elkaar, letten op elkaar, en een
eenvoudige wijze van uitdragen van je geloof, zoals wij
denken dat het zou moeten. Zonder afbreuk te doen aan
hoe anderen hun geloof beleven.”
In de kofﬁekamer van de kerk, waar de mensen zo eens in
de twee, drie weken bij elkaar komen na de dienst, vertelt
hij wat dat in de praktijk inhoudt. “De bijbel staat bij ons
centraal, en we proberen zo dicht mogelijk bij de tekst te
blijven. We vinden niet dat je daar zomaar zelf wat van
kunt maken. Elke week leest de predikant er een stuk uit
voor, waar hij vervolgens over preekt. Tussendoor wordt
er veel gezongen, psalmen en gezangen.”
Elke dienst worden ook de tien geboden voorgelezen, er
wordt gebeden, en gecollecteerd. En de bloemen in de kerk
gaan elke week naar een ander gemeentelid.
Het ‘omzien naar elkaar’ krijgt vooral vorm in de kerkenraad: de diakenen in de raad bezoeken gemeenteleden die
het zwaar hebben, door bijvoorbeeld ziekte. Ze dragen ook
zorg voor de collectes.
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Wethouder gelooft
in positieve effecten
Domushuis

van Domus kunnen veroorzaken, aldus de wethouder.
Vooropgesteld is dat ze zich aan de wet moeten houden.
Doen ze dat niet, dan is het over en uit voor de desbetreffende bewoner. Er komen afspraken over het samenscho-

tekst: Bob van Egdom
Onlangs heb ik een interview gehouden met wethouder
Barth van Eeten over de plannen voor het Domushuis aan
de Steenstraat. Daaruit is het volgende verhaal ontstaan.
Terugval
Domus betekent ‘huis’. Het gaat hier wel om een bijzonder
huis omdat de bewoners mensen zijn die met een verslavingsprobleem te kampen hebben (gehad) en/of een
detentieverleden. Voor deze groep mensen is er op dit
moment in Arnhem geen goede opvang. Deze mensen
zouden in het verleden na detentie of verslavingsopvang
een zelfstandige woonruimte toegewezen hebben gekregen,
maar het verleden heeft aangetoond dat volledige zelfstandigheid nog te hoog gegrepen was voor hen. Omdat ze
zelfstandig geen structuur konden geven aan hun leven,
vielen deze mensen vaak terug in de oude fouten. Deze
terugval werd bovendien in de hand gewerkt door de
omgang met oude vrienden en bekenden, een omgang
waar volgens Van Eeten in het Domushuis scherp op wordt
toegezien met onder andere de mogelijkheid bepaalde
vrienden en kennissen te weren.
Arnhemmers
Om wat voor Arnhemmers gaat het nu precies? Het is de
groep die zich nu vaak ophoudt bij de Albert Heijn aan de
Velperbuitensingel. ’s Nachts worden ze opgevangen maar
overdag is er niets. Ze hebben nog net genoeg eigenwaarde
om voor de supermarkt krantjes en kaartjes aan te bieden
om zo toch een dagtaak te hebben. Ze veroorzaken hiermee
ook wel overlast, maar er is op dit moment nog geen goed
alternatief voor ze. Ze kunnen nergens naar toe en het
weggestuurd worden door de politie leidt tot niets als er
geen passende opvang is. Zo ging het in het verleden ook
met de nog treuriger categorie van zwaar verslaafden.
Nu is er voor hen de Boei, de drugsboot, waardoor de
politie niet meer het probleem hoeft te verplaatsen, maar
echt kan doorverwijzen.
Het Domus geeft de daklozen structuur door 24-uursbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit huishoudelijke taken,
zoals koken, schoonmaken en dergelijke en overleg met de
bewoners om weer structuur te geven aan hun leven.
In gesprekken met de bewoners wordt bekeken waar hij of
zij problemen mee heeft en er worden duidelijke afspraken
met hen gemaakt.
Politie
Bij het maken van de afspraken kijken de begeleiders nadrukkelijk ook naar de mogelijke overlast die de bewoners
6

len en verder groepsgewijs optreden van de bewoners. De
begeleiding zal hierop toezien. Afhankelijk van de ernst
van schending van de afspraken kan de begeleiding zelf
ingrijpen maar ook zeker zonodig politieversterking
vragen. Er zijn nu al afspraken gemaakt met het openbaar
ministerie om zo adequaat mogelijk op te kunnen treden.
Bij het maken van de afspraken in het algemeen wordt de
buurt zeker ook betrokken, aldus Van Eeten.
Steenstraat
Het Leger des Heils en de woningcorporatie Portaal
droegen de gemeente een oplossing aan voor het probleem
van de rondzwervende daklozen, in de vorm van een
methodiek, Domus, en een pand. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat het Domushuis aan de Rensenstraat zou
komen, maar de gebruiksbestemming kwam voor het doel
niet overeen met de huidige woonbestemming op dat
pand. Hierdoor moest men uitwijken naar een ander pand.
Toen het pand aan de Steenstraat in beeld kwam, besloot
de gemeente dat het project Domus daar kan komen. Een
argument dat een rol heeft gespeeld bij deze keuze, is de
veelzijdigheid van de Steenstraat, aldus Van Eeten. Wonen,
winkelen en andere bedrijvigheid dragen bij aan een
betere resocialisering van de toekomstige bewoners van
Domus. Portaal is nu eigenaar van het pand en regelt de
bouwtechnische veranderingen. Het Leger des Heils zorgt
voor de begeleiding van de bewoners. Dát het Domus in de
Steenstraat komt staat vast, stelt Van Eeten, maar hóe, dat
wordt in overleg met de buurt bepaald.

Oase
Een toevallige bijkomstigheid is dat begin 2008 een begin
wordt gemaakt met de herinrichting van de Steenstraat.
De oplevering van Domus valt volgens planning medio
2008 te verwachten. Van Eeten: “Het herinrichtingproject
heeft geen rol gespeeld bij de keuze voor de locatie van het
Domus !” Het heeft bij nader inzien wel een positief
neveneffect: bij de herinrichting kunnen we rekening
houden met het vermijden van mogelijke hangplekken,
eventuele parkeeroverlast en wat dies meer zij. Dit kan
ook zeker in het overleg met de buurtbewoners aan de
orde komen.
Belofte
Van Eeten eindigt met een keiharde belofte: “Als er meetbaar structureel meer overlast in de wijk ontstaat door de
komst van het Domus, dan eindigt het project met onmiddellijke ingang. Deskundigen zijn goed in staat om een
proeftermijn vast te stellen en dit gebeurt in overleg met
alle betrokkenen.”

Cris Zeevenhoven
tekst en foto: Marlies Hummelen
Bij het interview met Chris Zeevenhoven in de vorige
wijkkrant hoorde natuurlijk een mooie foto; hierbij
plaatsen we hem alsnog.

Beren op de weg
De gemeente is er van overtuigd dat er geen sprake van
extra overlast zal zijn en dat het juist een verbetering zal
zijn voor de Steenstraat. De argumenten hiervoor zijn de
volgende:
er worden afspraken gemaakt met de Domusbewoners over
hun gedragingen. Bij schending van de afspraken wordt er
opgetreden. Het bezoek van vrienden en kennissen met
name uit het oude criminele milieu van de Domusbewoner
is niet toegestaan. Bij een eventueel aanzuigende werking
van daklozen wordt onmiddellijk opgetreden. Als het bloed
van een Domusbewoner toch weer kruipt waar het niet
gaan kan, is deze in ieder geval traceerbaar – in tegenstelling tot de daklozen die nu in negatieve zin in de Steenstraat actief zijn. Door de komst van Domus worden er 22
potentiële overlastbezorgers van straat gehaald en bij hen
zal de prikkel om, bijvoorbeeld, te stelen wegvallen door zin
en invulling aan hun leven te geven, vindt Van Eeten.
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Werkgroep Verkeer:
op zoek naar
oplossingen voor
dertig knelpunten

Kerstboomverbranding Thialf
6 januari 2006

tekst: Gonnie Verbruggen
De prostitutie verdween uit de wijk en de ‘Omsingeling
doorbroken’ was klaar. Daarom was de verkeerscirculatie
in de wijk aan herziening toe. De werkgroep Verkeer is in
juni 2006 ontstaan uit het wijkplatform en de werkgroep
Spijkerkwartier. De werkgroep vergadert elke vier weken
met de gemeente over de verkeerssituatie in het Spijkerkwartier en de Spoorhoek. De voorzitter van de werkgroep
verkeer, Wouter Gubbels, legt uit wat er tot nu toe is
gedaan.
“We hebben de knelpunten in de wijk geïnventariseerd.
Dat bleken er dertig te zijn, variërend van het parkeren
bij Indoor Action, het laden en lossen bij Aldi en Coop in
de Spijkerlaan tot de drie sluiproutes die de wijk kent.”
Het is de werkgroep niet alleen om de verkeerscirculatie
te doen, maar ook om de begaanbaarheid van straten voor
rolstoelers of de mogelijkheid voor kamerbewoners om
ﬁetsen te parkeren. Het meest concrete resultaat van de
werkgroep tot nu toe is dat de drie sluiproutes door onze
wijk eindelijk in beeld zijn bij de gemeente. Wouter Gubbels:
“De gemeente heeft tellingen gehouden. Uit die tellingen
kwam naar voren dat de route Hommelstraat/Steenstraat/
Spijkerlaan, de route Johan de Wittlaan/Emmastraat
richting Velperpoort en de route Boulevard Heuvelink/
Kastanjelaan/Parkstraat richting Eusebiusbuitensingel
sluiproutes zijn.”
Vooral over het sluipverkeer heeft de werkgroep verkeer
stevig gediscussieerd met de gemeente. De oorzaak van
het sluipverkeer ligt buiten de wijk, maar de gemeente
zocht de oplossing vooral in de wijk. “De gemeente voelde
niets voor onze oplossingen en bij nader inzien voelden wij
niets voor de oplossingen van de gemeente. De gemeente
wilde de wijk als het ware in tweeën knippen, zodat het
doorgaand verkeer er niet meer doorheen kon”, aldus
Wouter. De werkgroep vindt dat een veel te harde ingreep.
De gemeente en de werkgroep zijn daarom nog steeds in
overleg om voor beide partijen acceptabele oplossingen te
zoeken. Wouter Gubbels: “Alle suggesties voor oplossingen
zijn welkom.” De werkgroep Verkeer is via de Lommerd te
bereiken.
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Op zaterdag 6 januari was de traditionele kerstboomverbranding op Bouwspeelplaats Thialf. Vrijwilligers en de
teamleden van Thialf zijn druk in de weer geweest met de
voorbereidingen van deze prachtige activiteit. Het bakken
van oliebollen, het razen en stapelen van de kerstbomen,
het verstrekken warme chocolademelk en soep, het
opbouwen van de kramen: super gedaan allemaal! Het
grootste compliment gaat echter uit naar de kinderen. Zij
hebben ervoor gezorgd dat er dit jaar heel veel kerstbomen
naar Thialf zijn gebracht. Met als resultaat een schitterende kerstboomstapel. De beheerder van Thialf had het deze
dag ook bijzonder druk met het verstrekken van lootjes.
Het was echt een komen en gaan van kerstbomen. Klasse
gedaan kinderen. Ondanks de slechte weersomstandigheden zorgde de brandweer voor een fantastisch vuur. De
300 bezoekers trotseerden de regen en genoten, onder het
genot van warme chocolademelk, een oliebol of een kopje
snert, van de oplaaiende vlammen. Tegen het einde van de
kerstboomverbranding vond er nog een verloting plaats,
waarbij 24 kinderen nog een leuke prijs mee naar huis
namen. Bouwspeelplaats Thialf bedankt alle vrijwilligers
voor hun inzet en de bezoekers voor hun komst!!!
Tot volgend jaar!!!
Sport- en Spelwerker Nico Verrips

Melbo
tekst: Gonnie Verbruggen
Van melkfabriek tot bordeel... en nu?
Het Spijkerkwartier is van oudsher een levendige buurt
met verschillenden functies. Al direct vanaf het begin
gingen wonen, werken en kerken goed samen in de wijk.
Maar de aard van de bedrijvigheid veranderde in de loop
van de tijd. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we op de
Karel van Gelderstraat 35-37. Daar werd in 1903 de
Nieuwe Melkinrichting “Arnhem” opgericht, zo blijkt uit
een artikel in het Bouwkundig Weekblad van 5 september
1903. De architect van het gebouw, A.R. Freem, schrijft
daarin: ‘Met het oog op den gemakkelijken aanvoer der
melk door de boeren, ligt de inrichting in eene der buitenwijken aan de zijde van den Boulevard’. Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar aan het begin van de vorige
eeuw lagen de huidige de Karel van Gelderstraat en C.A.
Thiemestraat aan de rand van de stad. Op de foto bij het
artikel in het Bouwkundig Weekblad blijkt dat het gebouw
in een eeuwtijd goed bewaard is gebleven. Alleen de
fabrieksschoorsteen is er niet meer en de bakstenen
buitenmuren zijn wit geverfd. De voormalige directeurswoning, die deel uitmaakte van het gebouw, is nog steeds
herkenbaar en het typische fabrieksdak is vanaf de galerij
van de ﬂats aan de Dullertstraat goed te zien.
Ondergrondse verbinding
Misschien weten oudere wijkbewoners nog dat het water
van zwembad Thialf door de MELBO werd verwarmd.
Er lag ondergronds een verbinding tussen het zwembad
en de fabriek. Verder kende het personeel van de MELBO
een levendig verenigingsleven. De MELBO had bijvoorbeeld
een eigen voetbalclub en er werd gesjoeld. De verenigingsruimte bevond zich op de zolder van de voormalige directeurswoning, die in ieder geval al eind jaren dertig werd
bewoond door de familie Verbeek. De ﬁrma Verbeek was
jarenlang de expediteur van de MELBO. En zijn er oudere
wijkbewoners zich nog Liesje herinneren, de pony waarmee
de melkboer de melk vanaf de fabriek naar de klant vervoerde? De redactie van de wijkkrant heeft foto’s van Liesje
opgespoord die verschenen in ‘Gelderland in woord en
beeld’ op 21 maart 1941. Herkent u mensen op de foto’s,
laat het ons dan weten.

Augurken
Het is niet bekend wanneer de melkfabriek voor het eerst
MELBO, een afkorting van Melkinrichting Boeren, werd
genoemd. Vast staat dat deze naam in 1919 al gangbaar
was en tot het einde van de MELBO in de jaren vijftig bleef
bestaan. Voor zover nu nog is te achterhalen vestigden
zich daarna achtereenvolgens Luycks, mosterd en tafelzuren
- de augurken werden in de voormalige melkbakken
bewaard -, Van Houten Chocolade en de Gelderse Levensmiddelen Centrale in de voormalige melkfabriek. Tegen
de tijd dat het Spijkerkwartier veranderde in een hoerenbuurt, zat er een matrassenfabriek en de laatste twintig
jaar deed het gebouw dienst als bordeel onder de naam
Fun Passage.
Het is nog niet bekend wat er met de voormalige melkfabriek MELBO, oftewel het voormalige bordeel Fun
Passage gaat gebeuren. Voorzover bekend zijn er geen
concrete plannen, wensen zijn er wel. Zou een museum
geen passende bestemming zijn voor dit karakteristieke
gebouw?
Met dank aan dhr. en mevr. Van Schooten – Verbeek
Gelderland in woord en beeld is te raadplegen bij het
Gelders Archief
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Verbaal
Interieur

relativeren dit meteen, ‘want zo’n
hete zomer is voor de meubelbranche ook zonder recessie heel
slecht’. De laatste drie maanden
merken ze dat de consument
weer meer besteedt.
Stop splitsen woningen
Ton en May wonen al vanaf 1973
in de wijk. Toch was het toeval
dat ze dit pand vonden. Ton: ‘Een
pand in het centrum was te duur
en een woonboulevard zagen we
niet zitten’. ‘We wisten wel hoe
mooi de huizen hier zijn’, vult
May aan. Het bleek een schot in
de roos, want er is in de wijde
omgeving geen andere meubelzaak waar de klant de meubels
kan bekijken alsof ze in een
huiskamer staan. ‘Dat is uniek,
dat horen we van veel klanten’,
legt Ton uit. Daar komt nog bij
dat de wijk de laatste jaren ﬂink
is verbeterd, vooral door particuliere inzet en een actieve wijktekst: Gonnie Verbruggen
werkgroep, menen de Verbaals. Toen ze net begonnen, was
Onze wijk kent verschillende ‘stadspaleizen’ en het meest
het onderhoud van de huizen slecht en had de gemeente
in het oog springende daarvan is misschien wel het pand
nog geen oog voor de monumenten in de wijk. Tegenover
op de hoek van de Boulevard Heuvelink en de Prins
Verbaal Interieur, waar nu een ﬂat staat, stond vroeger een
Hendrikstraat. Dat komt niet alleen door de fraaie buitenprachtig vrijstaand gebouw. Ook hebben ze als zaak én als
kant, maar zeker ook door het weelderige interieur. Hier
bewoners last gehad van junks en tippelaarsters. ‘Dat is
is gevestigd op nummer 147 Verbaal Interieur, de zaak van nu over. Nu is vooral het dumpen van afval een probleem’,
Ton en May Verbaal. Ton Verbaal: ‘We zijn hier dertig jaar
vinden Ton en May. Ze hopen dat de kamerverhuur en het
geleden begonnen in het hoekpand, later hebben we ook
splitsen van woningen in appartementen niet meer
het pand daarnaast erbij getrokken’. Ton en May verkopen toenemen, want kamerbewoners en yuppen zijn vaak niet
eigentijds klassieke meubelen, vooral art deco en art
zo betrokken bij de wijk. ‘Iedere bewoner heeft de verantnouveau. Ook geven ze hun klanten advies bij de inrichting. woordelijkheid om de wijk gezellig en leefbaar te houden’,
Het meest boeiende in hun werk is het contact met de klant. aldus Ton en May Verbaal.
May: ‘Je luistert en verplaatst je in de klanten. Zo kom je
achter hun smaak, wensen en leefstijl.’ Én natuurlijk gaan Bij Verbaal Interieur kan men terecht voor meubels,
ze ook graag met mooie spullen om.
lampen en kunstvoorwerpen. Ton en May Verbaal: ‘Loop
gerust eens binnen, ook als je denkt dat je het niet kunt
betalen. Wie weet hebben we net een opruiming’. Of kijk
Hete zomer
op www.verbaalinterieur.nl
Ton begon ooit uit liefde voor het meubelvak met de zaak.
Hij werkte toen als zelfstandig interieuradviseur. May
heeft een totaal andere achtergrond, maar beschikt over
een aangeboren talent voor het combineren van kleuren.
‘We zitten op dezelfde golﬂengte, daarom is het altijd goed
gegaan’. Al vanaf het begin kon het bedrijf groeien, ook al
was er een recessie. ‘Dat is nu anders’, beamen Ton en
May, ‘Het afgelopen jaar is de omzet wel gedaald,’ maar ze
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Stillmotion Praktijk
voor osteopathie

aan de hand’, geeft Sabine aan.

tekst: Gonnie Verbruggen
Alles wat leeft, beweegt. Osteopaat Sabine Stückmann
weet dat als geen ander. Een osteopaat is iemand die met
zijn of haar handen de vrije bewegingen van gewrichten,
organen en andere weefsels herstelt. Hierdoor kan de
patiënt zichzelf genezen. ‘Zelfs schedelbotten moeten
kunnen bewegen. Ik heb het dan natuurlijk over een heel
kleine beweeglijkheid’, legt Sabine uit. Haar praktijk
Stillmotion is vanaf november 2005 gevestigd in het
Therapeutenhuis op de Parkstraat 39. Ze werkt in het
souterrain van het herenhuis dat ruimte biedt aan verschillende therapeuten en waar twee van hen ook hun
woonruimte hebben. Het zijn vooral patiënten met chronische klachten die bij een osteopaat aankloppen. Sabine
Stückmann: ‘Ze komen bijvoorbeeld met rugklachten.
Ik moet dan opsporen wat de oorzaak is van de klacht’.
Als een orgaan of gewricht niet
goed kan bewegen, kunnen er op
een andere plaats klachten
ontstaan. ‘Het komt veel voor
dat rugklachten worden veroorzaakt door een van de organen in
de buik’, vertelt Sabine, ‘Want
alle organen hangen indirect
vast aan de wervelkolom’.
Geen reclame nodig
Sabine Stückmann is opgeleid
als fysiotherapeut. Ze is al vier
jaar verbonden aan het Integraal
Medisch Centrum in Amsterdam.
Ook in Arnhem oefende ze dit
vak al een jaar uit, voordat ze
haar praktijk Stillmotion opzette.
Sabine: ‘Meteen vanaf het begin
liep het heel goed. Toen ik alle
opstartzaken had geregeld en
eindelijk reclame voor mezelf
wilde maken, toen was het
al niet meer nodig’. Op dit
moment heeft ze een wachttijd van twee maanden. Haar
patiënten variëren in leeftijd van enkele maanden tot 65 à
70 jaar. Men vindt haar via de website www.osteopathie.nl
en verder via mond tot mond reclame. Er is geen verwijzing
van de huisarts nodig en de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een osteopathische behandeling. Elke
behandeling duurt een uur en na drie weken komt de
patiënt weer terug. Sabine let er scherp op of er resultaat
wordt geboekt. ‘Na drie behandelingen moet het lichaam
positief reageren. Gebeurt dat niet, dan is er iets anders
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Ze haast zich te zeggen, dat iemand meestal niet na drie
behandelingen genezen is: ‘Als de klacht in tien jaar wordt
opgebouwd, dan heb je meestal wel tien maanden nodig
om te herstellen’.
detective
Sabine is gefascineerd door het levende menselijk lichaam:
‘Sommige mensen voelen zacht, anderen heel stevig en
sommigen stijf. Ook is het heel mooi dat je iemand écht
kunt helpen’, vindt ze. Ook dat ze haar hoofd erbij moet
gebruiken en als een soort detective de oorzaak van de
klacht moet opsporen, vindt ze heel leuk. Veiligheid staat
daarbij voorop. ‘Echt ernstige klachten, zoals kanker of
een hartkwaal kan ik niet behandelen. Ik wil zeker weten
dat ik dat soort oorzaken niet mis. Als ik niet zeker ben,
verwijs ik iemand eerst naar de huisarts’, aldus Sabine.

Meer weten? Kijk op www.stillmotion-osteopathie.nl of bel
06 – 43020228.

food around
the corner

Project Buiten
Gewoon Beter voor
Steenstraat en
Hommelstraat

gevraagd. Het bleek dat Stadsbeheer na een schouw
hiertoe besloten had. De trottoirbanden waren door de
wortels van de Acacia’s in de Parkstraat omhooggewerkt
en lagen op veel plaatsen schots en scheef. Om de beeldkwaliteit te verhogen, heeft men besloten de trottoirbanDoor Karen van Rijsewijk
den weg te halen. De boomvakken liggen nu gelijk met de
De Steenstraat en de Hommelstraat zijn door de gemeente bestrating. Stadsbeheer wil ook geen palen of hekjes
Arnhem aangewezen voor het project Buiten Gewoon Beter. meer. Dat zou het beeld te rommelig maken.
Dit project is bedoeld om de openbare ruimte in delen van
De Groengroep en een aantal Parkstraatbewoners zijn
de stad op te knappen en leefbaarder te maken. Eerder
daarover zeer teleurgesteld. Ze vrezen dat de boomspiewaren er al Buiten Gewoon Beter-projecten in onder meer
gels nu zullen worden overreden door auto’s, gebruikt
Elden, de Geitenkamp en Vredenburg.
worden als hondenpoepplaats, voor vuilcontainers en het
Wat er precies gaat gebeuren in de Steenstraat en de
storten van bouwafval. Zonder voorzieningen zoals een
Hommelstraat, is nog niet bekend, omdat de gemeente nog hekje is het niet mogelijk voor bewoners om ze te behegeen projectleider heeft aangewezen. “We bekijken in ieder ren, omdat de aannemers ze dan in het reguliere ondergeval of we het plan Oase van de ondernemers in de
houd kaalschoffelen. De Groengroep denkt dat door deze
Steenstraat kunnen meenemen”, aldus wijkmanager Chris ingreep uiteindelijk precies het tegenovergestelde zal
Zeevenhooven. In het plan Oase doen de ondernemers
worden bereikt van ‘beeldkwaliteit’.
voorstellen om de inrichting van de Steenstraat te moderniseren en het verkeer soepeler te laten lopen. Het plan
Oase staat ook op de website van het Spijkerkwartier:
www.spijkerkwartier.net, onder ‘plannen’.
Hoeveel geld de gemeente beschikbaar stelt, is ook nog
niet bekend. “Eerst inventariseren we de problemen en
de wensen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden”,
Wie adopteert de boomspiegels aan de Spijkerstraat?
aldus Zeevenhooven. “Op basis daarvan bepaalt de
Op de kruising van Driekoningenstraat, Spijkerstraat en
gemeente het budget.”
Schoolstraat zijn enkele boomspiegels ‘wees’ geworden,
Zeevenhooven verwacht dat deze inventarisatie ongeveer
omdat hun beheerders zijn verhuisd. De Groengroep zoekt
een jaar in beslag neemt. De uiteindelijke uitvoering
mensen rondom dit kruispunt die ze willen adopteren.
gebeurt in fases, zodat de doorstroming van het verkeer
Belangstelling? Bel: 4433883 of mail naar
en de bereikbaarheid van de winkels optimaal blijven. “Dat groengroep@hccnet.nl
wordt een kwestie van passen en meten”, zegt Zeevenhooven.
Buiten Gewoon Beter geldt speciﬁek voor de twee winkelstraten, niet voor de omringende wijken. Volgens Zeevenhooven is het de eerste keer dat de gemeente straten heeft
aangewezen voor Buiten Gewoon Beter in plaats van
woonwijken.
Programmamaker IdtV heeft in augustus 2006 opnamen
in de wijk gemaakt voor het programma ‘Eigen Huis en
Tuin’. Met hulp van de Groengroep zijn het straatgroen en
enkele tuinen in beeld gebracht. IdtV wil in het programma naast de vaste items aandacht schenken aan zelfbeheer door bewoners. De uitzending is te zien op zaterdag
7 april om 18.00 uur, en in de herhaling op zondag 8 april
tekst: Loet van Moll
om 10.00 uur bij RTL4.

Boomspiegels
adopteren?

Groen in
Spijkerkwartier op TV

Bandeloze boomspiegels in de Parkstraat

Eind vorig jaar werden in de Parkstraat op een ochtend
de trottoirbanden rond de bomen weggehaald. Voor de
bewoners kwam deze ingreep totaal onverwacht. Verschillende boomspiegelbeheerders zagen tot hun schrik hun eigen aanplant verdwijnen. Ook de Groengroep was stomverbaasd.
De Groengroep heeft de Dienst Stadsbeheer om uitleg
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‘Wilde spruiten’
tekst: Bob van Egdom
‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Dit ligt aan de basis van
het zogeheten ‘food for mileage’.
‘Zonder transport, staat alles stil.’ Maar is stilstand
achteruitgang?
Voordat dit stuk al te zwaar gelardeerd wordt met slogans,
een toelichting:
Vooropgesteld dat ook ik (room-) boter op mijn hoofd heb,
is het eigenlijk van de gekke dat er rond de kerstdagen
volop verse mango’s, pitahaya’s, carambola’s en ander
exotisch fruit te verkrijgen zijn. Ook is het ergens van de
zotte dat er aardbeien, asperges, sperziebonen en dergelijke, buiten het seizoen te krijgen zijn. Om al deze en nog
vele andere producten vers aan te kunnen bieden, moeten
er vliegtuigen vliegen, kassen verwarmd en koelhuizen
gekoeld worden. Erg milieubelastend....en niet nodig . Al
dat vliegen, rijden en verwarmen draagt bij aan het
broeikaseffect. Het ironische daaraan is wel dat als we nog
een tijdje zo door blijven gaan, we in staat zijn om hier de
verse mango’s van de ‘koude grond’ te oogsten. Kanttekening hierbij is wel dat landbouwgrond natuurlijk wel
schaars wordt, met driekwart van Nederland onder water.
‘Wat je van ver haalt, is lekker’. Deze uitdrukking voert
een hele tijd terug, toen er scheepsladingen vol met
specerijen onze kant op kwamen. Hier maak ik dan toch
een kleine uitzondering voor omdat zelfs het meest
Hollandse recept wel ergens een snufje (liefst per zeilboot
aangekomen) peper of nootmuskaat bevat. Kijk bij aankoop van een product dan ook naar het land van herkomst.
Voor de verse ingrediënten geldt: ‘Food around the corner
is the best.’

Kook de spruiten met de snuf zout beetgaar, eventueel in
melk om de spruitenlucht te klaren.
Giet de spruiten af en doe het klontje boter in de pan.
Rammel de spruiten even door elkaar. Bak de spekblokjes
of reepjes uit en leg de uitgebakken spek even op een stuk
keukenpapier om het vet te laten wegvloeien. Doe de
spruiten in een ovenschaal rasp daarover de nootmuskaat.
Strooi losjes de spekjes en de kaas erover en zet dit 5
minuten in de oven met grill (niet te dicht onder de grill).
Bij deze groenten is het lekker om aardappel-knolselderijpuree met een gehaktbal te serveren.
Als toetje wellicht een banaan met warme chocoladesaus,
deze komen immers per boot.
De groente- en fruitimport heeft er een concurrent bij,
namelijk U zelf!
Bedenk altijd dat het geheime ingrediënt Liefde is!

Een Maaltijd:
‘Wilde’ Spruiten
Voor 2 personen
500 gram spruiten
100 gram kaas
100 gram spek
Snuf zout
Snuf nootmuskaat
Kluitje roomboter
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culturele
agenda

b

vr 16
za 17
wo 21
vr 23

Galerie Vlasblom
Emmastraat 17 tel. 351 71 81
Info op: www.galerie-vlasblom.nl
e-mail:galerie.vlasblom@planet.nl
open: vrij / za / zo 13 - 17 uur en op afspraak

za 24
vr 30
za 31

‘Poolse lente’ (18 maart t/m 15 april) [c]
Werk van drie kunstenaars uit het Poolse Wroclaw.
Michal Marek en Lukasz Huculak: schilderijen.
Grzegorz Staniszewski: glaskunst.
Opening op zondag 18 maart om 15 uur

c

Wim Helsen – ‘Bij mij zijt ge veilig’
Steef Cuijpers – ‘Beter is niet altijd goed’
Eric van Sauers – ‘Smulpapen’ (tv-opname)
Micha Wertheim – ‘Micha Wertheim voor
gevorderden’ (tv-opname)
Leon van der Zanden – ‘Leòn’
Paul Smit – ‘Grootheidswaanzinverplettering’
Eric Koller – ‘Fool Koller’

April
vr 6
za 7
do 12

Arie Blok – ‘Arie Blok speelt Klein’ € 10,00
Beneﬁetfeestavond: Bob Roelofs i.s.m. Posttheater
Theater Draad – ‘Terugspeeltheater’
€ 10,00; CJP € 7,50; tot 16 jr: € 5,00
vr 13 Mark van de Veerdonk – ‘Lui oog gezocht’
za 14 Ronald Goedemondt – ‘Ze bestaan echt’
wo 18 Biblioservice: Voorleeswedstrijd provincie
Gelderland. Aanvang: 16.00 uur
vr 20 Martijn Oosterhuis – ‘Van huis uit’
za 21 ‘A Night of Comedy’ met diverse stand-up comedians
do 26 Hetty Heijting – ‘Een veeg teken’ [b]
vr 27 Katinka Polderman – ‘Polderman’
za 28 Nathalie Baartman – ‘Stam’

Galerie De Vlasblom is ook vertegenwoordigd op de
Kunstbeurs Gelre Galeries in de Eusebiuskerk, 8 t/m 11
maart.

Theater het Hof
Boekhorstenstraat 58
Tel. 026-3514436
Info op www.theaterhethof.nl
E-mail: info@theaterhethof.nl
‘Bedden’ (Dimitri Frenkel Frank)
Drie koppels met drie afzonderlijke problemen verblijven op
dezelfde avond in drie hotelkamers tegenover een Japans
restaurant. Als daar, voor het restaurant, iemand wordt
doodgeschoten, heeft ieder paar daar een eigen reactie op.
Wie het slachtoffer is komen we nooit te weten, maar de drie
paren vinden alle een onverwachte uitweg uit hun problemen.
T/m 31 maart, iedere woensdag t/m zaterdag.
Aanvang 20.30 uur, toegangsprijs € 12,-

KAB Posttheater

Huis van Puck
(voorheen Parktheater)
Parkstraat 34a, tel. 026-3510510.
Info op www.huisvanpuck.nl
E-mail: info@huisvanpuck.dyndns.org
Voorstellingen beginnen om 20.30 uur of 14.30 uur.
Telefonisch reserveren: 026–442 65 38, di-vr 13.00 - 16.00
uur en vanaf tweeëneenhalf uur voor aanvang van een
voorstelling.
Toegangsprijs € 7,Open Podium € 4,Maart
za 3 en
zo 4
Jongerentheatervoorstelling ‘Over de Liefde’
vr 9
Theatervoorstelling ‘Veronica besluit te sterven’
za 10 Theater Zonder Grens – ‘De Karavaan’
vr 16 Open Podium
za 17 Pucks Preview
zo 18 De vloer op – ‘Kunst en Vliegwerk’
za 24 en
zo 25 Even Zeven – ‘Het bijzondere leven van Hilletje Jans’
vr 30 Duo maar dan anders

Rosendaalsestraat 27, tel. 026 - 446 05 53.
Meer informatie en reserveren: www.posttheater.nl
Alle voorstellingen: aanvang 20.30 uur en toegangsprijs
€ 14,00 tenzij anders vermeld.
Maart
vr 2 Reijn & Goed – ‘Hard Slikken’
za 3 Kristel Zweers – ‘Onschuldig’
vr 9 Amsterdams Kleinkunst Festival Competitie Wim Sonneveldprijs 2007
za 10 Sara Kroos – ‘Zoetgevooisd’
14

d

April
vr 13
za 14
vr 20
za 21
zo 22
vr 27
za 28
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agenda

e

Crux – ‘Ander Steen’
Toneelgroep Hemmen – ‘Dwazen’
Open Podium
De Meeëters – ‘Met een piano naar de zee’
Klein Zusje – ‘Slippers’
WDT – ‘Stepping Out’
KTD – ‘Don Juan’

Galerie De Drie Koningen
(Stadspastoraat)
Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026-3513185
Info op: www.stadspastoraatarnhem.com
E-mail: stadspastoraat@planet.nl
Elke werkdag Open Huis, van ma t/m vrij van
10.00 tot 14.00 uur
‘Innerlijke beelden’ (1 maart t/m 22 april) [d]
Schilderijen van Tanja Algra. Dromen en emoties zijn
de inspiratiebron voor haar enigszins abstracte werk.
Ze schildert met acryl en paletmes.
Opening: 1 maart om 19.45 uur.

Poehaa
Circus Theater School
Driekoningenstraat 17, tel. 4458252
Info op: www.circuspoehaa.nl
E-mail: circuspoehaa@chello.nl
‘De Wereld van Circus Poehaa’ [e]
Twintig jaar geleden werd stichting Circus Poehaa opgericht, vijf jaar geleden streek de circustheaterschool neer
in het oude postkantoor aan de Driekoningenstraat.
Ter gelegenheid daarvan geeft Poehaa vijf jubileumvoorstellingen. De circustheatervoorstelling ‘De Wereld van
Circus Poehaa’ gaat over mensen die onderweg zijn, over
ontworteld zijn, je lot in eigen handen nemen en hoe je
met humor, verwondering, liefde, grapjes en kunstjes
jezelf een weg kunt banen in de wereld.
Een collage van eerdere Poehaa-voorstellingen met
optredens van de Zanni, ﬁguren uit de Comedia dell’Arte,
en De Vallende Man, scènes uit Duizend-en-één Nacht,
Leonardo (da Vinci), Het Liefdesmuseum, Koffers,
Odysseus en het World Wide Web van de spin Anansi.
De entree bedraagt zes euro. Kaartverkoop vanaf 2 april
bij Speelgoedwinkel Houtje Vast (Steenstraat 57) en Enfant
Terible (Weverstraat 13). Telefonisch reserveren bij Circus
Poehaa, tel. 4458252, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
14.00 uur.

‘Voel de vrijheid om alles mooi te maken.’ Onder dit motto
nodigt De Drie Koningen iedereen uit zijn mooiste kunstwerk te tonen. Zelfgemaakt, gekocht of gekregen. Foto,
schilderij of tekening. Van amateurs of ‘echte kunstenaars’.
Wil je iets exposeren? Neem dan vóór 1 april contact op
Bouwspeelplaats Thialf
met Loes van Barneveld, tel. 3513185. De expositie is in
28 april 14.00 uur
mei.
29 april 14.00 uur
1 mei 14.00 uur
2 mei 14.00 uur
2 mei 19.30 uur

Galerie de Vijf Eijken

Parkstraat 45, tel. 026-3511004
Vrij t/m zon geopend van 13.00 tot 17.00 uur
of op afspraak
Info op: www.devijfeijken.nl
E-mail: devijfeijken@chello.nl

Try-out
Première
Matinee
Matinee
Avondvoorstelling

Het circusterrein is een uur voor aanvang geopend.

Het landschap bekeken (t/m 25 maart 2007) [a]
In deze expositie geven zes kunstenaars hun visie op het
landschap, ieder op een geheel andere wijze. De kunstenaars
zijn: Netty Bouhuys, Gerben van der Meer, Lambert
Oostrum, Jeanne Rombouts, Esther de Wilde en Henny Wolf.
Galerie De Vijf Eijken is ook vertegenwoordigd op de
Kunstbeurs Gelre Galeries in de Eusebiuskerk, 8 t/m 11
maart.
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belangrijke
informatie

Cursussen
Cursussen (voormalig Acé) in Wijkcentrum de Lommerd
Half februari zijn acht cursussen van het voormalig Acé
gestart in Wijkcentrum de Lommerd in het Spijkerkwartier. Het gaat om Schilderen, Kleren maken, Sollicitatievaardigheden, Nederlands voor beginners en gevorderden,
Engels voor beginners en gevorderden, en Fotograﬁe. Als
er nog ruimte is, kunnen mensen zich ook later aansluiten
bij de cursussen. Alle cursussen zijn laagdrempelig, ze zijn
voor iedereen toegankelijk, er is geen vooropleiding
vereist. Het doel is steeds om in een prettige en ontspannen sfeer met en van elkaar te leren, zonder de druk van
toetsing. De cursussen worden overdag gegeven en de
kosten zijn laag: 15 lessen voor € 27,50 met Arnhem Card
korting, zonder Arnhem Card € 40,00.
Alle cursussen worden gegeven door deskundige vrijwilligers. Meer informatie vindt u in de folder, die in de
Lommerd en andere Wijkcentra van St. Rijnstad is te
krijgen. Aanmelding en betaling kan alleen aan de balie
van Wijkcentrum de Lommerd, Spijkerstraat 185a,
tel. 026 4423549.

Zero tolerance bij
dumpen grofvuil
In de periode februari - mei 2007 controleert de gemeente
Arnhem strenger op het dumpen van grofvuil. In onze wijk
geldt dan een zogenaamd zero tolerance beleid. Het dumpen
van grofvuil wordt zo mogelijk direct bestraft met een boete.
De afdeling Handhaving gaat extra patrouilleren in de
wijk, ook ‘s avonds en in de weekenden, om zoveel mogelijk ‘heterdaadjes’ te kunnen maken.
De gemeente Arnhem experimenteert met het ophalen van
grofvuil. Ook worden verschillende manieren van handhaving uitgeprobeerd. De vraag is: hoe hou je de wijk schoon
zonder al te veel kosten te maken?
Heeft u grofvuil? Dan kunt u dat wegbrengen of laten
ophalen. Afvalbrengstation Noord ligt aan de Beyerinckweg 9a, op industrieterrein ‘t Broek. Met een afvalpas en
een legitimatiebewijs kunt u hier alle soorten afval kwijt.
U kunt ook bellen naar de SITA servicelijn,

Handige telefoonnummers
Servicelijn van de gemeente: 0900 - 1809
(voor melding van bijvoorbeeld zwerfvuil,
losliggende stoeptegels, verkeeroverlast)
Afvalophaaldienst SITA: 026 - 4460490
Melden overlast van drugs- of alcoholverslaafden:
026 - 8451700
politie: 0900 - 8844
Agenda / vergaderingen
De vergaderingen van de Werkgroep Spijkerkwartier zijn
in principe op de dinsdagavonden
steeds om 20.00 uur in de Lommerd op de data:
ma 4 dec, di 19 dec, di 9 jan, di 23 jan, di 6 feb, di 20 feb,
di 6 mrt, di 20 mrt.
Wijkplatform Spijkerkwartier/ Spoorhoek:
Vergaderingen zijn steeds op de woensdag en vangen aan
om 19.30 uur in De Lommerd, Spijkerstraat 185a.
De data in 2007 zijn: 14 maart, 9 mei, 27 juni, zomer-reces,
5 september, 31 oktober en 12 december.
Werkgroep Spijkerkwartier
Alle vergaderingen zijn op dinsdag om 20.00 uur, tenzij
anders is aangegeven, en vinden plaats in De Lommerd,
Spijkerstraat 185a. Rooster 2007 1ste kwartaal:
Dinsdag: 6 mrt, 20 mrt.’
Spreekuren
De spreekuren vinden plaats in buurtcentrum De Lommerd
Gebiedsagenten: 0900 - 8844
Joke Bartelink en Frank Reijnders
spreekuur: donderdag van 19.00 - 20.00 uur
De Lommerd tel. 4423549, fax. 3519975
Colofon
Ingezonden stukken in deze wijkkrant zijn voor rekening
van de auteurs.
Redactieadres: Buurthuis de Lommerd
Spijkerstraat 185 a tel. 4423549
E-mail: wijkkrant@arnhem-middennet.nl

tel. (026) 4 460 490 om het grofvuil gratis aan huis te
laten ophalen.
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