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ONZICHTBARE ZAKEN

KIJK OP DE WIJK

Naaien met Marloes
Tekst: Louise Kok, Foto: Marloes Hankel

Sinds ongeveer een jaar is Marloes Hankel met haar naaiatelier gevestigd in de Lommerd: Naaien met Marloes. ‘Het
maakt mij enthousiast als de leerlingen enthousiast zijn,
dat is eigenlijk het allerleukste!’
‘Het instapniveau van een leerling is bij binnenkomst niet van belang,
ik begeleid iedereen persoonlijk bij het verwezenlijken van zijn of
haar eigen ideeën.’ De groepjes bestaan uit maximaal 4 personen,
hierdoor kan iedereen lekker aan de slag. Marloes heeft 4 naaimachines en een lockmachine staan, waar de leerlingen gebruik van
kunnen maken. Daarom is het zeker geen noodzaak zelf een naaimachine aan te schaffen.
‘Het is leuk tips te kunnen geven waar ik zelf veel aan heb gehad. Ik
werk niet op een ouderwetse manier, maar laat de leerlingen binnen
hun eigen ontwerp de technieken leren en hierbij geef ik ze adviezen.
Het is belangrijk te weten dat naaien een gevoelsding is, dat je wel
moet leren, maar dat je niet op de regel hoeft te volgen. Dit maakt
het werk ook meer een proces waarin iedereen blijft leren, mijzelf
meegerekend.’

Ik kijk uit
naar de lente…

In deze Kijk op de Wijk dit keer geen verhaal over een
bijzondere bewoner in de wijk, maar een serie portretten
van mensen die in de wijk wonen en/of werken en die
vertellen waarom ze naar de lente uitkijken.

Tekst en foto’s: Miriam Bouw

“Lekker op een bankje in de
zon zitten, op het pleintje,
met de buren.”

“Lekker met de jongens gaan
voetballen.”
Roy

“Meedoen met mijn koor aan
Spijkerkwarts.”
Jobien

Ellen

“De openheid, de frisse lucht
die binnenkomt door de
openstaande voordeur.”
Ans

Recycle je garderobe
Marloes woont niet in het Spijkerkwartier, maar in de
Transvaalbuurt. ‘Gelukkig is het lekker dichtbij, met 3 minuten ben
ik bij De Lommerd. Ik ben geboren in Overdinkel, een klein dorpje
in Twente. Toen ik wist dat ik was aangenomen bij Artez in Arnhem
ben ik verhuisd.’ Marloes is in 2010 met een eigen eindcollectie
afgestudeerd. Tegenwoordig doet Marloes opdrachten voor o.a.
Toneelgroep Oostpool, Generale Oost en Introdans, daarnaast doet
ze particuliere klussen. ‘Na mijn studie ontwikkelde mijn interesse
zich studie richting kostuumontwerp voor film, theater en dans.’ ‘Ik
had al snel bedacht ook naailessen te geven. Ik dacht, dit kan ik, het
zou leuk zijn deze kennis te delen!’

Marloes gaat binnenkort ook starten met workshops, waarin je oude
kleren een nieuw leven krijgen. ‘Ik vind het zonde alles weg te gooien,
er wordt al zo veel kleding gemaakt. Zo had ik laatst van een coltrui
een vest gemaakt, hier was ik zelf al enorm blij mee. Stel je voor dat
je leert dit zelf te kunnen doen!’
Meer weten over het volgen van een les of een workshop?
Volg Marloes via facebook, mail naar naaienmetmarloes@
outlook.com of bel 0645036397

“Om er gezellig op uit te gaan.”
Annie

“Genieten van de levendigheid van de kinderen die
buiten spelen.”

“Om vruchten te kunnen
plukken.”
Ozan

“De bomen en de wijk weer
groen zien worden.”
Jan

Gerdie

De Lommerd
Marloes is gevestigd op de bovenverdieping van de Lommerd. ‘Ik
zocht eerst in het Modekwartier, dit was echter niet haalbaar. Via
een vriend ben ik in contact gekomen met de Lommerd. Hij ging
zich daar uiteindelijk niet vestigen, maar ik ben wel blijven hangen.
De Lommerd is een mooi gebouw gelegen op een goede locatie’.

Voor iedereen
‘Met de naailessen kunnen mensen makkelijk kennis maken met het
vak. De modewereld is toch een beetje afgesloten voor buitenstaanders en op deze manier wordt het laagdrempelig.’
Bij ‘Naaien met Marloes’ kan je voor een patroon uit de Burda of de
Knip terecht, maar kan je ook met je eigen ideeën en ontwerpen aan
de slag. Een les duurt 2,5 uur en begint met koffie en thee, daarna
gaat ieder individueel aan de gang.
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“De sfeervolle straat, mensen
gaan naar buiten.”
Roy

“Eindelijk buiten spelen;
schommelen, rennen en op
de trampoline springen.”
Livia

“Om de frisse geur van het
voorjaar weer te ruiken.”
Menucha

“Hier op het pleintje, met
mensen uit de buurt picknicken en zo iedereen wat beter
leren kennen.”
Nicole
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MUZIEK IN DE WIJK

KENNIS EN PEREN

Ook in 2014 spijkerquiz!

Sophie Veline

Tekst: Loek Laarman

Natuurlijk worden er in 2014 weer
Spijkerquizzen georganiseerd.

Tekst: Nelleke van der Pol, Foto: Sophie Veline

“Zolang als ik me kan herinneren vond ik
muziek, en al het andere wat met creativiteit
te maken heeft, altijd al leuk en interessant.

De gezellige avonden waar straatteams het tegen elkaar
opnemen met kennis van de actualiteit, sport, kunst, cultuur, Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis willen
we in 2013 niet missen. Ook de kennis over Arnhem en het
Spijkerkwartier wordt getest.

Zo stond ik, toen ik 4 was, al op de grote campingtafel te zingen en te
dansen en zorgde ik dat de hele camping mee deed”. Die campingtafel heeft Sophie Veline intussen ingewisseld voor het grote podium.

Fantasie
Al jong verzon Sophie haar verhalen. “Mijn vader vertelde me vaak
zijn zelf bedachte verhalen en ik nam dan zijn verhaal over. Dan
werden het verhalen van prinsessen die avonturen beleefden en de
hoofdrol hadden en uiteindelijk -natuurlijk- de prins bevrijdden.
Mijn moeder schilderde en deed veel met theater. Ze heeft vast een
grote invloed gehad op mijn muziekkeus, waarbij ik vooral beeldende, verhalende, poëtische teksten gebruik”. Op haar achtste ging
Sophie op pianoles. Zoals heel veel kinderen vond ze de theorie en
het noten lezen niet erg interessant. “Ik heb toentertijd aardig wat
piano docenten versleten”. Later kreeg ze ook zangles en volgde ze
musicalles, toneellessen, circusles, noem maar op.

Optreden
“Mijn eerste echte optreden was toen ik 9 was; dit was tijdens het
Vara Kindersongfestival (een wedstrijd voor kinderen, waar je jouw
versie van een Kinderen voor Kinderen-liedje mag laten horen) en
toen ging ik ook gelijk door naar de provinciale finale en stond ik in
een groot theater te zingen. Met dezelfde wedstrijd heb ik toen ik 10
en 11 jaar was nog in de grote zaal van de Arnhemse Schouwburg
gestaan. Ik ontdekte hoe leuk ik optreden vond, en ik ben eigenlijk
nooit meer gestopt. Toen ik op mijn 17e aan de Havo afstudeerde
heb ik toelating gedaan op het conservatorium van Amsterdam aan
de popafdeling, waar ik gelijk werd toegelaten. Hier heb ik heel erg
veel geleerd over muziek, en me met veel gestoei ontwikkeld tot de
muzikant en docent die ik nu ben”.

Inspiratie
Hoewel Sophie met alle genres in de muziek heeft kennisgemaakt
en naar heel diverse soorten luistert, van zoete popliedjes tot de
hardste metal, is er eigenlijk geen artiest of stroming waardoor ze
zich laat leiden. “Eigenlijk maak ik alleen maar muziek waarbij ik
me goed en eigen voel. Ik houd van boeken die je laten geloven dat
de wereld net even anders in elkaar zit, zoals Paulo Coelho em Arto
Paasilinna. Bij goede boeken krijg je tijdens het lezen beelden in je
hoofd. Dat wil ik ook bereiken met mijn liedjes. De luisteraar mag
zijn eigen gevoelens aan mijn teksten hangen. Echte muzikale helden heb ik niet, ik denk eigenlijk dat elke artiest,die zijn eigen ding
deed, voor mij een voorbeeld was. Ik kan alleen doen wat ik wil en
mezelf zijn, en aangezien er volgens mij maar een van mij is zal dat
hetgeen zijn wat mij onderscheidt”.
4

Het land door
Sophie speelde al eens in Paradiso, in het Vondelpark, in de finale
van Mooie Noten. In Wageningen won ze in 2012 het festival Het
WageningsGras. Ze heeft een Nederlandstalig poëtisch singersongwriter project, genaamd Sophie Veline, waar ze net een week
mee de studio in is geweest om samen met andere muzikanten, een
producer en engineer een plaatje te maken. De release datum is nog
onbekend. “Dit plaatje moet voor mij een soort breekijzer worden
naar een professionele carrière als muzikant, om uiteindelijk een
debuutalbum te kunnen gaan maken”. Daarnaast speelt Sophie in
de band Capgras, met inspiratiebronnen als Radiohead, Massive
Attack en regelmatige vergelijking met Portishead. “Hiermee gaan
we in maart een tourtje door Nederland doen, om te vieren dat onze
eerste EP op Itunes en Spotify uitkomt en een herdruk op CD”.

Zangdocent
Verder is Sophie regelmatig in de Lommerd te vinden, waar ze
zangles geeft. Van dit lesgeven geniet ze enorm. “Ik geef les omdat ik
het geweldig vind om een beetje van mijn passie voor muziek te kunnen delen met anderen. Omdat ik zelf altijd een beetje heb gestoeid
met les hebben, probeer ik mijn lessen zo goed mogelijk te baseren
op wat een leerling wil bereiken en wil leren. Ik kan mensen helpen
meer vertrouwen te krijgen in hun stem of ze helpen met liedjes
schrijven. Voor anderen betekent zingen dat ze zich een half uurtje
ontspannen. Elke leerling is uniek, en dat vind ik zo geweldig aan
het les geven”.

Spijkerbuurt
Sophie woont sinds een aantal maanden in een appartement in het
Spijkerkwartier en is daar bijzonder content mee. “Ik woon in deze
wijk, en vind het een hele fijne plek om te wonen. Het is erg fijn dat
het een beetje een volkse buurt is, waar mensen elkaar nog gedag
zeggen op straat, soms gewoon even een praatje maken”.
Voor meer informatie over de plannen van Sophie of haar
zanglessen: www.SophieVeline.nl, www.Capgras.nl, www.
ZanglesInArnhem.nl

Met de bekende café quizzen als inspiratie is er in 2012 begonnen met de Spijkerquiz in de Lommerd. Er zijn veel vrijwilligers
doende met de quiz. De avonden worden afwisselend geleid
door verschillende presentatoren. De vragen worden door Han
Doornebosch, Hans Marcelis en Loek Laarman gemaakt en die
vormen ook de jury tijdens de avonden. Hans Marcelis verzorgt
de fraaie presentatie en Sjaak van 't Hof bedient de techniek. De
vrijwilligers van De Lommerd verzorgen de ontvangst en de bar.
De prijs is een prachtige bokaal die tot de volgende quiz avond in
het venster staat van de captain van het winnende team en reken
maar dat ze trots zijn daarop. De winnaars van de speciale SQ
vragen (vragen over het Spijkerkwartier) mogen de mooie

spijker- sjerps om die gemaakt zijn door Yvonne de Ridder.
De uiteindelijke winnaar van 2013 was het team van de
Kastanjelaan onder leiding van Christine van der Heide. De winnaar van het jaar deed mee met de bekende Gelderlanderquiz op
12 januari 2014.
Op dit moment zijn er 14 teams, maar er kunnen meer meedoen.
Met name uit de Parkstraat, Dullertstraat, Schoolstraat en de
CA. Thiemestraat zijn teams welkom.
Opgeven via spijkerquiz@lommerd.nl Een straatteam moet
minimaal uit 4 personen en maximaal uit 6 personen bestaan.
Geef wel teamleider, deelnemers, telefoonnummer en e-mail
adres op, dan kan er goed gecommuniceerd worden.
22 Maart a.s. is de eerstkomende avond. De volgende dagen zijn
17 mei en 11 oktober. De aanvang is 19.30 uur en de zaal gaat
20.00 uur open. Digitale- en andere informatiemiddelen zijn
verboden. Natuurlijk zijn ook fans van de teams en neutrale
toeschouwers welkom.
Dus, tot ziens in eerste instantie, op 22 maart.

Wintertaart
Tekst: Louise Kok

Op het moment dat ik bezig ben met het bedenken van deze rubriek
is de winter ver te zoeken. De voorspellingen zien er ook niet echt
winters uit, hier en daar een paar dagen vorst en dan hebben we het
weer gehad. Daar zit je dan met je nieuwe winterjas en dikke wintertruien. Elke keer dat ik op de fiets zit breekt het zweet me uit in al
die warme kleren. Desalniettemin probeer ik te genieten van echte
winterse recepten zoals de stamppotten, soepen en wat al niet lekkers. En laten we de gezellige momenten op de bank met kopjes thee
niet vergeten. Wat past daar dan beter bij dan een echte wintertaart!

Goed gevulde perentaart

Bereiding

Benodigdheden
• 125g bloem
• 125g meel
• 150g boter
• 120g suiker
• scheutje room
• snufje zout
• 2 grote peren
•	2 appels
(bijv. goudreinetten)
• 1 el citroensap

•	50g amandelspijs
(kant-en-klaar
of zelfgemaakt)
• 50g gewelde rozijnen
• 2 el bruine suiker
• 1 tl vanille-essence
• 1 tl kaneelpoeder
• 2 el gemalen kokos
•	klein handje gepelde
amandelen

Meng de boter met de suiker, bloem en meel en een snufje zout.
Kneed tot een kruimelig deeg. Voeg wat room toe als het te droog is.
Vet een springvorm in met olie en bestrooi met bloem. Bekleed de
bodem en zijkanten met het deeg. Bewaar een beetje deeg om later
nog over de bovenkant te strooien. Bak alvast 15 minuten op 200°C
zonder vulling. Snij de appels en peren in blokjes en vermeng met
citroensap, amandelspijs (verkruimeld), 2 el suiker, vanille-essence,
rozijnen, kaneelpoeder. Neem de springvorm uit de oven en vul met
het appel-peren mengsel. Bestrooi met de rest van het verkruimelde
deeg, de kokos en hele amandelen. Bak ongeveer 30 minuten op
200°C. Laat even afkoelen voordat je de taart aansnijdt. Heerlijk
met warme vanillesaus of slagroom. Eet smakelijk!
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Voor welke van deze ‘dansende’ bomen is de het de dance macabre?

PARKSTRAAT

Nieuwe coupe
De Parkstraat heeft een
nieuwe look, elke 2-3 jaar
worden de bomen gesnoeid.
Voor sommige bomen zal
het echter de laatste keer
zijn. Vanaf 2015 wordt de
riolering vervangen en
zullen de meeste bomen
worden verwijderd.

foto’s: Dick Poelen
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TOEN EN NU

SPIJKERKWARTIER

Van Sportfondsenbad
tot Indoor Action
Tekst en foto’s: Benny Bongers

Vele inwoners van Arnhem
hebben leren zwemmen in
het overdekte Sportfondsenbad en later zwembad
"de Rietebeek".
Zowel de vader van mijn vrouw als mijn
eigen vader kwamen met de trein vanuit
Zevenaar, dat geen overdekt zwembad had,
naar Velperpoort met hun zwembroeken,
handdoek en haarkam.
Het Sportfondsenbad aan de
Boekhorstenstraat ging in 1933 open. De
financiering werd mogelijk door het geld van
enkele honderden spaarders. Voor een rijksdaalder( 2 gulden 50) in de maand kon men
al meesparen. Het Sportfondsenbad was
een overdekt bad, met schuifdak. Arnhemse

Tekst: Willem van Gent

Per 1 januari 2014 is het Wijkplatform Spijkerkwartier

zwemmers en zwemster en waterpoloploegen, in het bijzonder Neptunus, beleefden in
het sportfondsenbad hoogtepunt na hoogtepunt. Vijf zwemvereningingen en nog wat
andere clubs waren op dit bad aangewezen.

Slag om Arnhem
Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 werd
het Sportfondsenbad zwaar beschadigd. Na
de bevrijding werd het schuifdak vervangen
door een permanent dak.
In de loop der jaren kregen het bad te kampen met financiële problemen. De kosten
voor o.a. personeel, onderhoud en energie wogen niet op tegen de inkomsten uit
entreekaartjes en abonnementen.
De gemeente heeft het bad later in eigen
beheer genomen, maar dat mocht niet
baten. In 1991 sloot het Sportfondsenbad
(omgedoopt in de Rietebeek) de poorten

Het Sportfondsenbad rond 1935.

(bron: Arnhem in de 20e eeuw, uitgeverij
Matrijs). In 1994 kwam in het zwembad
"Indoor Fishing"; voor 25 gulden kon je 3
uur vissen op forellen.

Indoor Action
De huidige gebruiker van het pand is sinds
1996 "Indoor Action". Het zwembad is
inmiddels gedicht en dit is de ruimte waar
nu de groepslessen worden geven en de fitnessapparatuur staat. Onder het zwembad
is nog een fitness- en cardioruimte (bron:
website Indoor Action).
Wanneer je nu het pand binnenkomt zie je
de ruimte, die vroeger onder het bad lag;
het was de machinekamer met pompen en
filters en waar de verwarmingsinstallatie te
vinden was. Aan de zijkant van het gebouw
staat nog de schoorsteen van het verwarmingssyteem van die tijd.

De huidige situatie, januari 2014.

Waar vroeger gezwommen werd , wordt nu gefitnesst. De karakteris-
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Van Wijkplatform naar Bewonersoverleg

Een ansichtkaart met het interieur van het bad met de gasten.

tieke dikke glazen ruitjes zijn nog steeds intact evenals de balustrade

Geschatte datering : voor 1944, want het dak is open.

en de trappen.

overgegaan in het Bewonersoverleg Spijkerkwartier.
Het wijkplatform heeft ongeveer 20
jaar bestaan en was toe aan een nieuwe
fase. De ruim 20 actieve groepen in de
wijk werken vooral op het gebied waar
ze goed in zijn en hadden steeds minder
zin in de 6 vergaderingen per jaar waarin
met elkaar wordt bezien wat speelt in de
wijk en waar capaciteit en middelen voor
zouden worden ingezet. Na een oproep in
2013 hebben een aantal mensen aange-

geven de nieuwe wijkorganisatie vorm en
inhoud te willen geven.
In het laatste wijkplatformoverleg op 12
december j.l. is de begroting voor 2014
besproken en zijn de middelen over de
diverse activiteiten binnen de wijk verdeeld. Voor het verslag van het wijkplatform wordt verwezen naar
www.spijkerkwartier.net
Planning is dat in februari een formele oprichtingsvergadering van het
Bewonersoverleg plaats vindt. De wijkbewoners zullen binnenkort worden benaderd om zoveel mogelijk hierbij aanwezig
te zijn om te stemmen wie formeel in het
Bewonersoverleg zitting gaat nemen. Tot

die tijd neemt de Spijkerbrigade onder
leiding van kandidaat voorzitter Astrid
te Bokkel, samen met Rudolf Beijerman,
Marc Jacobs, Patrick Hoogenbosch,
Marike Bruggemann en Han van
Zwieten de dagelijkse zaken over van het
Wijkplatform.
Voor inlichtingen en vragen over wijkzaken alsmede het aanmelden van nieuwe
activiteiten kunt u voortaan contact
opnemen met bewonersoverleg@
spijkerkwartier.net
Eenieder wordt bedankt voor zijn/haar
inzet in de afgelopen jaren binnen het
Wijkplatform voor een betere wijk.

Spijkerenergie
Tekst: Miriam Bouw, foto Edwin Königel

Buurtinitiatief voor een
duurzaam Spijkerkwartier

“Zonnepanelen hebben een levensduur van
25 jaar en kunnen binnen ca. 9 jaar worden
terugverdiend”, aldus Edwin.

Zo’n jaar geleden zijn Edwin Königel en
Patrick Hoogenbosch begonnen met het project Spijkerenergie. Het doel van het project
is het opwekken van duurzame energie in
het Spijkerkwartier. In eerste instantie is
vooral ingezet op zonnepanelen. Om buurtbewoners te informeren hebben ze op 11 juni
2013 een eerste bijeenkomst georganiseerd
in De Lommerd. Hierin werd uitleg gegeven
over de techniek en economische voordelen
van zonnepanelen. Hun plannen werden
enthousiast ontvangen door de aanwezige
buurtbewoners en een dertigtal mensen
heeft een dakscan aangevraagd. “Een
dakscan kan gratis en vrijblijvend worden
aangevraagd via Spijkerenergie”, vertelt
Edwin Königel. De ervaring tot nu toe leert
dat veel mensen die een dakscan hebben
aangevraagd ook zijn overgegaan tot het
daadwerkelijk plaatsen van zonnepanelen
op hun dak. Edwin vertelt dat er inmiddels 280 zonnepanelen zijn geplaatst op 22
daken; uiteraard hebben de initiatiefnemers zelf ook zonnepanelen laten plaatsen.

Spijkerenergie richt zich niet alleen op het
opwekken van energie maar onderzoekt
ook manieren om energie te besparen. Bij
de tweede informatiebijeenkomst op 22
oktober in De Lommerd werd, naast de
informatie over zonnepanelen, ook de ledlampkoffer geïntroduceerd. Buurtbewoners
kunnen zich inschrijven om enkele dagen
een koffer met ledlampen te lenen om deze
thuis uit te proberen. “Er zijn inmiddels heel
veel ledlampen op de markt”, legt Edwin
uit. “Om een goede keuze te maken moet je
ze eigenlijk gewoon uit kunnen proberen,
dat werkt het beste. Helaas kun je bij een
winkel niet aankomen met de vraag of je een
paar lampen thuis kunt uitproberen voor je
ze aanschaft. Wij hebben daarom een klein
assortiment in een demokoffer gedaan en
die kunnen mensen een paar dagen lenen.”
Verder is de projectgroep op dit moment
bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op een
centraal dak. Mensen die zelf geen geschikt

dak hebben kunnen op deze manier toch
investeren in het duurzamer maken van de
buurt. De opbrengst van de stroom komt ten
goede aan de investeerder. Spijkerenergie
heeft contact gezocht met Volkshuisvesting
en zij staan open voor het project. “Het is
best ingewikkeld om een economisch goed
onderbouwd plan te maken dat interessant is voor alle partijen.” Er is daarom een
werkgroep geformeerd om uit te zoeken hoe
plaatsing van zonnepanelen op een centraal
dak te realiseren kan zijn.
Vanuit enthousiasme en betrokkenheid zijn
inmiddels een tiental mensen actief betrokken bij het project. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn kunnen uiteraard meedoen
en zich inschrijven voor een dakscan of voor
het lenen van de ledlampkoffer.
Kijk voor meer informatie op
www.spijkerenergie.nl
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WELCOME TO THE JUNGLE

Wijkbewoners die straatgroen
beheren en onderhouden
Tekst en foto’s: Toos Poels, namens Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek

Wij, de Groengroep, zijn blij met alle
mensen die straatgroen beheren in de
wijk. Naast de binnentuinen is het een
extra stukje groen in de wijk, waar we
allen van kunnen genieten.
Voor wie niet weet wie of wat de Groengroep is? Wij zijn 8 wijkbewoners die met elkaar het beheer van de binnentuinen en het straatgroen coördineren. We zorgen dat de subsidie eerlijk verdeeld wordt
over de tuinen en bieden tijdens de bloembakkendag tegen een laag
bedrag vaste planten aan van een biologische kweker. Verder kunnen we ondersteunen bij het inrichten van een boomspiegel als je
niet zo bekend met groen en planten.
In de Groengroep werken wij samen met Martin Nolsen, wijkopzichter van Stadsbeheer voor o.a. het Spijkerkwartier. Hij heeft ons een
aantal richtlijnen en tips gegeven om het straatgroen en de boomspiegels optimaal te verzorgen. De belangrijkste tip is dat andere
weggebruikers geen last hebben van de boomspiegels of geveltuinen.
We noemen hieronder zijn aandachtspunten, waar wij ook
achter staan.
• Blijf binnen de hekken. Dat betekent: houd de ruimte eromheen
geheel vrij, ook op de stoepen;
• L et speciaal op overhangende struiken; het ziet er vaak mooi uit,
maar ze kunnen de doorgang verhinderen bv voor een rolstoel, fiets
of kinderwagen;
• G ebruik geen struikjes met doorns. Dit kan overlast geven aan
voorbijgangers, die dan bij Stadsbeheer klagen;
• Z org dat auto’s kunnen blijven parkeren en takken een auto niet
kunnen raken;
• L et op vergrassen! Voor je het weet verdwijnen de planten en ziet je
boomspiegel er slordig uit. Daar komen dan weer klachten van;
• Wees attent op het plaatsen van kleine boompjes die uitgroeien tot
te grote bomen; twee bomen zo dicht bij elkaar verdragen elkaar
niet.
• L et er op dat een klimplant als de Hedera (klimop) niet hoger dan
150 cm op de boom groeit. Deze plant verstikt de boom, deze kan
zelfs afsterven op den duur. Een kamperfoelie of clematis kan wel
hoger de boom in.
Kijk maar welke van deze punten je herkent bij je eigen geveltuin of
boomspiegel en doe er je voordeel mee.
Verder hebben we nog een vraag aan de vrijwilligers. Graag wil
de Groengroep van ieder het emailadres, voor zover je dat hebt
en wij die nog niet hebben. Dat scheelt een hoop werk als we bv
een uitnodiging willen sturen voor de bloembakkendag. Mail je
emailadres naar toospoels@gmail.com.
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GEZOCHT / AGENDA

BELANGRIJKE INFORMATIE

EHBO-ers gezocht

Handige telefoonnummers en informatie

Tekst: Willem van Gent

In de wijk vinden regelmatig activiteiten plaats waar veel publiek
bij is. De organisatie dient dan zorg te dragen voor een veilige situatie. Hiervoor zijn een of meer EHBO-ers nodig. Ook binnen de
Lommerd zijn regelmatig bijeenkomsten waar veel mensen aanwezig zijn. EHBO-ers uit de wijk wordt gevraagd of zij zich (al dan niet
met vergoeding) beschikbaar willen stellen voor die evenementen.

Algemeen informatienummer van de gemeente: 0900 – 1809
Afvalophaaldienst SITA: 4460490
Melden overlast drugs- of alcoholverslaafden: 3524299
Politie: 0900 – 8844
Wijkcentrum De Lommerd: Voor vragen over het beheer en
gebruik van De Lommerd kunt u gebruik maken van het mailadres info@lommerd.nl. Telefonisch is de Lommerd bereikbaar
op werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur onder nummer

Voor informatie of opgeven kunt u contact opnemen met
info@lommerd.nl of Willem van Gent 0644379975

026-4423549. Op deze momenten kunt u ook persoonlijk bij de
Lommerd langs komen.
Agenda van vergaderingen
Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek (bewonersplatform):

Evenementen De Lommerd

Voor informatie kunt u terecht bij
secr.wpspijkerkwartier@gmail.com.

februari - april 2014

Werkgroep Spoorhoek: raadpleeg voor vergaderdata

• Eten in De Lommerd
Eten door en voor bewoners iedere 3e dinsdag van de maand.
18 februari, 18 maart, 15 april aanvang 18.00 uur
info: E etenindelommerd@gmail.com ; T 06 39 57 97 64
(voicemail) of postvak EtenindeLommerd in De Lommerd.
• K inderdisco
Disco voor kinderen tussen 6 en 11
Zondag 30 maart van 15.00 tot 17.00 uur
Info: E kinderdisco.spijkerkwartier@gmail.com
• Repaircafé
Gratis hulp bij het repareren van je spullen.
Zaterdag 12 april 13.00 tot 16.00 uur
Info: E repaircafe@lommerd.nl
• Foto expositie
Iedere maand een wisselende expositie van fotografie en schilderwerk.
Te bezichtigen tijdens openingstijden De Lommerd. Wilt u uw werk
vertonen neem dan contact op met: info@lommerd.nl
• Open dag Gelders Muziekportaal
Kennis maken met diverse muziekdocenten uit de wijk.
Zaterdag 15 maart van 11.00 tot 14.00 uur
Info: www.geldersmuziekportaal.nl
• SpijkerQuiz
Buurtquiz voor het Spijkerkwartier. Deelname groepsgewijs per
straat.
Zaterdag 22 maart, aanvang 19.30 uur
Info: E spijkerquiz@lommerd.nl
• Singelwandeling
Stichting Gilde stadswandeling Arnhem start vanuit De Lommerd
de zondagwandeling met een presentatie; thema: de Singels
Zondag 13 april, aanvang 14.00 uur
Info: www.wandeleninarnhem.nl/index.php/wandelingen/zondagwandelingen
• Bloembakkenactie
De 40e keer. Noteer alvast voor het opfleuren van balkon, tuin,
boomspiegel.
Zaterdag 10 mei 09.30- 16.00 uur pleintje voor de Lommerd.

www. spijkerkwartier.net. Locatie: Spoorwegstraat 48
Spreekuur wijkagenten
De wijkagenten 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-mail
bericht naar joke.bartelink@gelderland-midden.politie.nl
Websites van culturele instellingen Spijkerkwartier:
www.theaterhethof.nl
www.boscharnhem.nl
Colofon
Redactie:	Akke de Boer, Jose Botman, Lex Kwee,
Louise Kok, Manon Roozen,
Menucha van Ginkel, Miriam Bouw,
Nelleke van der Pol, Peter Weenink
Correspondent: Benny Bongers
Opmaak:

Dick Poelen

Druk:

HPC

Oplage:

4000

Tekeningen in dit nummer
Akke de Boer
Kijk voor alle informatie over het Spijkerkwartier en de
Spoorhoek ook regelmatig op www.spijkerkwartier.net
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
Kopijsluiting volgende nummer: 21 maart 2014

