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Kerstwens
Terwijl ik dit stukje zit te typen, geeft de thermometer 

buiten zeven graden boven nul aan. Het blad is eindelijk 

grotendeels bruin, het is guur, het regent (net even niet), 

en ik heb voor het eerst niet het gevoel dat ik midden in de 

zomer pepernoten zit te eten. Nu nog even zo volhouden!

Als deze krant in de bussen ploft, is de sint alweer vervangen 

door de kerstboom. Wie weet ligt er sneeuw, of zelfs ijs... 

Je blijft er toch op hopen! In het licht van het wereldnieuws 

is dit krantje maar een piepkleine voetnoot, maar wel een vol 

enthousiasme en interesse in wat er om ons heen gebeurt. 

(En het ziet er natuurlijk prachtig uit!)

Zo hopen we ook het komende jaar weer bij te dragen aan 

een bruisend Spijkerkwartier en Spoorhoek. 

Voor nu alvast de beste wensen,

 

namens de redactie,

Marlies Hummelen

Redactieadres: De Lommerd • Spijkerstraat 185a • 6828 DC Arnhem • T: 4423549 • F: 3519975 • E adres redactie wijkkrant@arnhem-middennet.nl
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 Afscheid Nellie 

tekst: Pauline Meijwaard

Ze gaat weg met een lach en een traan. Dertien jaar lang 

werkte ze in ons buurtcentrum De Lommerd. Ze werd een 

vertrouwd gezicht voor de bewoners en vast aanspreek-

punt voor alles wat met de wijk te maken had. Nu gaat 

ze weg. Deels gedwongen en deels vrijwillig. Ze gaat een 

nieuw leven tegemoet, maar wij zullen haar moeten missen. 

Vanuit de Lommerd vertelt Nellie Adriaans over verleden 

en toekomst.

“Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik hier binnenstapte. 

Ik kwam op sollicitatiegesprek bij de toenmalige opbouw-

werker en had me heel netjes aangekleed. Mantelpakje, 

sjaaltje en toch een beetje zenuwachtig. Hij vroeg me nota 

bene of ik ook wel troep wilde opruimen enzo. Dat zag hij 

me blijkbaar niet doen, terwijl ik juist iemand ben van 

voeten in de klei en aanpakken. Achteraf hebben we er 

nog vaak om gelachen.” Toen Nellie Adriaans dertien jaar 

geleden in De Lommerd kwam werken, was ze een ander 

persoon dan nu. “Ik heb me heel erg ontwikkeld, eigenlijk 

een beetje gelijk op met De Lommerd zelf. Destijds was het 

toch een oud gebouw dat er niet erg aantrekkelijk uit zag. 

Ondertussen is er heel veel opgeknapt en verbouwd en ziet 

het er veel mooier uit.” Nellie groeide van onervaren 

assistent beheerder tot volwaardig receptioniste en 

assistent van de opbouwwerker. Dankzij haar positieve 

instelling en goede humeur werd ze al gauw een gewaar-

deerde collega. Bovendien was ze erg betrokken bij de 

buurt en haar bewoners. “Er zijn aardig wat mensen 

geweest die hun hart bij mij uitgestort hebben. Het gaf 

mij toch het gevoel een soort vertrouwenspersoon te zijn. 

Ik vind dat een serieuze aangelegenheid en zal daar nooit 

misbruik van maken. Verder heb ik ontzettend veel geleerd 

van met name de opbouwwerkers. Zij hebben mij ook de 

ruimte gegeven mijn eigen werk in te vullen en te organi-

seren. Die verantwoordelijkheid voor ‘mijn eigen toko’ geeft 

een goed gevoel.” 

Desondanks wat het niet altijd even leuk. Soms werd ze 

uitgescholden door bewoners of ondervond ze overlast van 

junks. “Die kwamen koffi e drinken en bleven dan heel lang 

hangen. Daardoor werden andere bewoners afgeschrikt en 

voor de kinderen die toen ook al hier naar de peuterspeelzaal 

kwamen was dat natuurlijk ook niet prettig. Gelukkig is 

dat in samenwerking met de politie goed opgelost. Ik mocht 

altijd bellen en dan werden ze weggestuurd.” Ze heeft de 

strijd en de protesten tegen de prostitutie in de wijk 

meegemaakt en het uiteindelijk zien verdwijnen. Daarnaast 

had Nellie altijd aandacht voor degenen om haar heen. 

Kaartjes of bloemen, zowel voor de leuke als minder leuke 

gelegenheden werden door haar geregeld. Ze leerde heel 

veel mensen kennen en dat staat haar nu bij als iets wat 

ze de afgelopen jaren het leukste heeft gevonden. “Ik heb 

kennis mogen maken met hele bijzondere mensen en met 

sommige daarvan mogen werken. Ik kan het niet nalaten 

om toch twee namen te noemen, die van Hans Oosterbaan 

en Joost Bos. Dat waren opbouwwerkers die hier langere 

tijd gezeten hebben en waar ik intensief mee heb samenge-

werkt. Vooral het afscheid van Joost was moeilijk.” Nu moet 

ze zelf ook weg omdat haar zogenoemde ID-regeling afl oopt.

Nellie deed van alles. De telefoon, de verhuur, teamoverleg, 

notuleren van onder andere het wijkplatform, meewerken 

aan de wijkkrant, de receptie, de bar, noem maar op. 

Ze woonde in Arnhem Zuid, maar kende de buurt goed. 

Ze heeft meegewerkt aan onder meer het ondergronds 

afvalsysteem en alle activiteiten die in de Lommerd plaats 

vonden. “We hadden hier het tienerwerk, de kinderkleding-

beurs, het zomerkamp, de wijkpost van de politie, het wijk-
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uitje met alle vrijwilligers en natuurlijk het buurtfeest. 

Dat was echt heerlijk; heel veel bewoners, altijd een goede 

sfeer, veel activiteiten voor iedereen, een rommelmarkt 

erbij en vooral heel veel plezier. Op een gegeven moment 

is dat verhuisd naar Thialf omdat we hier niet meer genoeg 

vrijwilligers op de been konden krijgen. Dat vond ik heel 

jammer. Al die andere dingen zijn ook verdwenen en ik 

heb het gevoel dat er steeds meer wegbezuinigd wordt. 

Ik vraag me wel af hoe dat verder moet. Een aantal 

activiteiten draait nog met vrijwilligers, maar dat zijn 

vaak nog de ‘oude’ vrijwilligers. Als die er een keer mee 

stoppen, zal het niet makkelijk zijn om vervanging te 

vinden. Dat zou toch jammer zijn voor de buurt.” Het is 

in ieder geval zeker dat met Nellie ook een vast aanspreek-

punt en een wandelend geheugen verdwijnt als het gaat 

om buurtzaken. “Ik ben nu bezig om alles op te ruimen, 

te documenteren en waar mogelijk over te dragen.” Dat 

laatste is niet altijd makkelijk. Gedeeltelijk vanwege het 

afscheid moeten nemen, maar ook omdat er (nog) geen 

vervanging voor haar is. Ze vond het moeilijk om de 

dingen los te laten en ‘haar’ bewoners achter te laten, 

maar heeft er nu wel vrede mee. Dat komt ook omdat ze 

een compleet nieuw leven gaat beginnen, ver weg van hier.

“Een paar jaar geleden heb ik Hubert ontmoet. Hij is 

buschauffeur op een touringcar en het klikte meteen. 

Daarmee werd ik ook weer herinnerd aan een vroeger 

lang gekoesterde wens om mijn chauffeursdiploma te 

halen. Dat is er destijds niet van gekomen, maar nu kreeg 

ik, met een tegemoetkoming in mijn opleidingskosten, wel 

de mogelijkheid om dat te doen. Daarmee is er een nieuwe 

wens bijgekomen, namelijk om samen met Hubert op de 

bus te kunnen rijden.” Ze kijkt helemaal blij als ze erover 

vertelt. Het rijbewijs is bijna binnen; een aantal onderdelen 

heeft ze al gehaald en de rest volgt als het meezit zeer 

binnenkort. Dat zou ook wel handig zijn, want per januari 

2007 is haar baan bij de Lommerd defi nitief voorbij. Dan 

gaat ze naar Maastricht, want daar woont Hubert. “Ik ben 

er al veel geweest en ik voel me daar wel thuis. Natuurlijk 

zal ik Arnhem missen, maar mijn kinderen wonen hier 

nog, dus ik zal regelmatig terugkomen. Misschien is het 

ook wel goed dat ik een eindje weg ga, dan kan ik echt 

helemaal opnieuw beginnen. Ik heb hier een hele goede 

tijd gehad en zal een hoop goede herinneringen aan het 

Spijkerkwartier en haar bewoners overhouden.” Ten afscheid 

zwaait Nellie nog een keer op haar karakteristieke manier. 

Met een vrolijke lach roept ze “Daaaaag, het ga je goed!” 

Nieuwe wijkmanager: Chris Zeevenhooven

 

  Nieuwe wijkmanager:
  Chris Zeevenhooven
tekst: Marlies Hummelen

Weer een nieuw gezicht in de wijk: sinds enige tijd is Chris 

Zeevenhooven wijkmanager van het Spijkerkwartier. 

‘Nieuw’ blijkt maar betrekkelijk: hij doet dit werk al zo’n 

tien jaar, in diverse Arnhemse wijken. Maar het Spijker-

kwartier moet hij nog leren kennen. “Eerst wil ik het hier 

voelen, proeven en ruiken. Daar ben ik nu volop mee 

bezig.” Hij spreekt veel mensen, is al met het vrijwilligers-

uitje mee geweest, en heeft zich over de plannen voor 

Spijkerbroek en School X gebogen. Wat hem tot nu toe 

opviel: de bewoners zijn nog steeds heel actief op allerlei 

gebieden, maar de ondersteuning vanuit de Lommerd is zo 

langzamerhand volledig weggevallen. Chris Zeevenhooven: 

“Dat is veel te weinig. Het is duidelijk dat er ‘iets’ terug 

moet komen. Ik pleit voor een soort secretariaat in de 

Lommerd. Iemand die de basale organisatorische zaken 

regelt, zorgt dat er op tijd geld is, mensen weet te vinden, 

kortom een centraal aanspreekpunt voor alle groepen  in 

de wijk. Dan kan er ook meer onderling verband ont-

staan.” En dan heb je nog de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning, de WMO: op wijkniveau moeten mensen meer 

voor elkaar gaan zorgen. Daar heb je ook faciliteiten voor 

nodig. Chris Zeevenhooven:  “Bewoners zouden zich nog 

veel meer bewust moeten zijn van het belang van een goed 

wijkcentrum, en zich daar via het Wijkplatform sterk voor 

moeten maken. Daar vindt tenslotte het contact plaats 

tussen de bewonersgroepen en de professionals van 

bijvoorbeeld de gemeente.” Hoe betrek je mensen bij de 

wijk, dat is een belangrijke vraag. Chris Zeevenhooven 

suggereert dat het Wijkplatform daarin zelf ook actiever 

zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door meer goede bewoners-

avonden te organiseren over aansprekende thema’s, en 

zich meer te laten zien. De Werkgroep en het Wijkplatform 

zouden wat hem betreft in elkaar geschoven kunnen 

worden. Met de diverse groepen wil hij praten over wat ze 

zelf nodig hebben om zo goed mogelijk zelfstandig te 

kunnen functioneren. “En ik ben een groot voorstander 

van een goede wijkkrant! Het is ontzettend belangrijk om 

alle bewoners zo’n zes keer per jaar eens met hun neus op 

zaken te drukken die in hun wijk spelen.” Waarvan akte.... 

Chris Zeevenhooven heeft, kortom, geen gebrek aan 

ideeën en enthousiasme. We hopen snel weer meer te 

kunnen berichten over zijn activiteiten!



4 54 5

 Wijkwethouder 
 Sander van Bodegraven  
 wil snel aan de slag 
 met voormalig 
 prostitutiegebied
 

tekst: Marlies Hummelen 

In de vorige wijkkrant stond wat informatie over onze 

nieuwe wijkwethouder, Sander van Bodegraven. Op 2 

oktober had ik een interview met hem, om eens te peilen 

hoe hij zelf eigenlijk tegen de wijk aankijkt. Hij woont 

er niet, en dat is bewust: “Anders loop je toch de kans op 

vriendjespolitiek.” Wel is hij ook wethouder van ruimte-

lijke ordening, en op dat gebied is 

momenteel heel veel aan de gang in het 

Spijkerkwartier. Neem bijvoorbeeld de 

verkeers- en parkeervraagstukken: 

“We hebben al een aantal belemmeringen 

weggehaald, waardoor het voormalige 

prostitutiegebied toegankelijk wordt 

voor parkeren. Dat moet voorlopig de 

oplossing bieden voor het parkeerpro-

bleem.” Hij vermoedt dat het voldoende 

is om de huidige wachtlijst voor parkeer-

vergunningen weg te werken. En verder 

wordt er weer druk geteld, met lussen op 

de weg, om een helder beeld te krijgen 

van de verkeersstromen door de wijk. 

De situatie in het voormalige prostitutie-

gebied baart ondertussen menig wijkbe-

woner zorgen. Veel panden staan nog 

leeg, vaak met de stoelen en decorstuk-

ken van de vorige bewoonsters nog in 

de etalage. Weliswaar duikt er steeds 

meer anti-kraakbewoning op, maar 

verloedering ligt op de loer. Hoe denkt 

hij over de ontwikkeling van het gebied? 

Sander van Bodegraven: “We zijn druk bezig met plannen 

voor een eerste opknapronde, van de panden die we nu in 

bezit hebben. Dat zijn er op dit ogenblik een stuk of veertig, 

en we krijgen er nog steeds panden bij. Uiterlijk begin 

volgend jaar willen we daarmee starten.”

Bang dat de prostitutiebazen niet willen verkopen is hij 

niet: “Verloedering is uiteindelijk ook niet in hun belang. 

Een aantal van hen is zelf bezig met een plan voor sloop 

en projectontwikkeling, in het hart van het gebied. Daar 

moeten woningen komen.” En mocht het allemaal niet 

lukken, dan ziet hij genoeg aanknopingspunten in bijvoor-

beeld bouwverordening of monumentenstatus, om wat 

meer druk op de ketel te zetten. En als vanzelf beland je 

dan bij het plan ‘Spijkerbroek’: de herinrichting van, 

grofweg, het prostitutiegebied en het gebied rond Thialf. 

Sander van Bodegraven: “Om te beginnen willen we die 

twee gebieden weer ontkoppelen. Eerst maar eens de 

voormalige rosse buurt leefbaar maken. En vervolgens 

gaan we eerst, met een soort helikopterview, het hele 

Spijkerkwartier plus Het Broek in kaart brengen. Zodat we 

zicht krijgen op alle locaties waar 

ruimte voor herinrichting is.” Deze 

actie zal nog voor de komende 

zomervakantie plaatsvinden. (zie 

ook het artikel elders in deze 

wijkkrant: ‘Werkgroep Spijkerbroek 

en gemeente ontwikkelen samen 

plannen voor ‘Spijkerbroek’’).

Er komen bijvoorbeeld in de nabije 

toekomst een aantal grote gebouwen 

vrij, zoals het Mozaïekcollege aan de 

Boulevard, en het pand van Stadsbe-

heer. Een aantal plannen (Stedelijk 

Gymnasium) zijn al een eind verder. 

In dat kader komt te zijner tijd ook 

Thialf weer in beeld. Het verhaal 

waar vorig jaar zoveel over te doen 

was, dat bebouwing van Thialf het 

geld zou moeten opbrengen voor het 

opknappen van het prostitutiege-

bied, verwijst hij direct naar de 

prullenmand. Ook over de ontwikke-

ling van de Steenstraat (zie elders in 

de krant) is hij optimistisch ge-

stemd. Sander van Bodegraven: “De laatste jaren gaat het 

met de Steenstraat weer de goede kant op, en het plan 

Oase kan daar zeker veel aan bijdragen.” Na de gebruike-

lijk overleg- en inspraakrondes denkt hij dat de uitvoering 

zeker binnen een jaar of twee van start kan gaan. Sander 

van Bodegraven heeft, kortom, een optimistische kijk op 

de wijk. Natuurlijk zijn er ook beleidsterreinen waarin hij 

nog niet zo thuis is, dus daar ligt nog een mooie taak voor 

het Wijkplatform. In elk geval hopen we als wijkbewoners 

op een goede samenwerking!

 

Voor de situatie rond de voormalige Sociale Academie, 

School X en de aanpalende parkeerplaats: zie het verslag 

van de desbetreffende bijeenkomst elders in dit nummer. 

 Sander van Bodegraven  

4

 met voormalig 
 prostitutiegebied

tekst: Marlies Hummelen tekst: Marlies Hummelen 

In de vorige wijkkrant stond wat informatie over onze 

nieuwe wijkwethouder, Sander van Bodegraven. Op 2 

oktober had ik een interview met hem, om eens te peilen 

hoe hij zelf eigenlijk tegen de wijk aankijkt. Hij woont 

er niet, en dat is bewust: “Anders loop je toch de kans op 

vriendjespolitiek.” Wel is hij ook wethouder van ruimte-

Sander van Bodegraven: “We zijn druk bezig met plannen Sander van Bodegraven: “We zijn druk bezig met plannen 

voor een eerste opknapronde, van de panden die we nu in voor een eerste opknapronde, van de panden die we nu in 

bezit hebben. Dat zijn er op dit ogenblik een stuk of veertig, bezit hebben. Dat zijn er op dit ogenblik een stuk of veertig, 

en we krijgen er nog steeds panden bij. Uiterlijk begin 

Bang dat de prostitutiebazen niet willen verkopen is hij 

niet: “Verloedering is uiteindelijk ook niet in hun belang. niet: “Verloedering is uiteindelijk ook niet in hun belang. 

Een aantal van hen is zelf bezig met een plan voor sloop 

en projectontwikkeling, in het hart van het gebied. Daar 

moeten woningen komen.” En mocht het allemaal niet 

lukken, dan ziet hij genoeg aanknopingspunten in bijvoor-lukken, dan ziet hij genoeg aanknopingspunten in bijvoor-

beeld bouwverordening of monumentenstatus, om wat 

meer druk op de ketel te zetten. En als vanzelf beland je 

dan bij het plan ‘Spijkerbroek’: de herinrichting van, 

grofweg, het prostitutiegebied en het gebied rond Thialf. grofweg, het prostitutiegebied en het gebied rond Thialf. 

Sander van Bodegraven: “Om te beginnen willen we die Sander van Bodegraven: “Om te beginnen willen we die 

twee gebieden weer ontkoppelen. Eerst maar eens de twee gebieden weer ontkoppelen. Eerst maar eens de 

voormalige rosse buurt leefbaar maken. En vervolgens voormalige rosse buurt leefbaar maken. En vervolgens 

gaan we eerst, met een soort helikopterview, het hele gaan we eerst, met een soort helikopterview, het hele 

Spijkerkwartier plus Het Broek in kaart brengen. Zodat we Spijkerkwartier plus Het Broek in kaart brengen. Zodat we 

stemd. Sander van Bodegraven: “De laatste jaren gaat het stemd. Sander van Bodegraven: “De laatste jaren gaat het 

met de Steenstraat weer de goede kant op, en het plan met de Steenstraat weer de goede kant op, en het plan 

Oase kan daar zeker veel aan bijdragen.” Na de gebruike-Oase kan daar zeker veel aan bijdragen.” Na de gebruike-

lijk overleg- en inspraakrondes denkt hij dat de uitvoering lijk overleg- en inspraakrondes denkt hij dat de uitvoering 

zeker binnen een jaar of twee van start kan gaan. Sander zeker binnen een jaar of twee van start kan gaan. Sander 

van Bodegraven heeft, kortom, een optimistische kijk op van Bodegraven heeft, kortom, een optimistische kijk op 

de wijk. Natuurlijk zijn er ook beleidsterreinen waarin hij de wijk. Natuurlijk zijn er ook beleidsterreinen waarin hij 

nog niet zo thuis is, dus daar ligt nog een mooie taak voor nog niet zo thuis is, dus daar ligt nog een mooie taak voor 

het Wijkplatform. In elk geval hopen we als wijkbewoners het Wijkplatform. In elk geval hopen we als wijkbewoners 

op een goede samenwerking!op een goede samenwerking!

Voor de situatie rond de voormalige Sociale Academie, Voor de situatie rond de voormalige Sociale Academie, 

School X en de aanpalende parkeerplaats: zie het verslag School X en de aanpalende parkeerplaats: zie het verslag 

van de desbetreffende bijeenkomst elders in dit nummer. van de desbetreffende bijeenkomst elders in dit nummer. 

 Verkoop School X 
 en Sociale Academie   
 heeft ook gevolgen   
 voor parkeerterrein
tekst: Karen van Rijsewijk

Het parkeerterrein achter het blauwe hek aan de Spijker-

straaat dreigt een stuk kleiner te worden nu de gemeente 

School X (op de hoek Spijkerstraat/Schoolstraat) en de 

Sociale Academie (aan de Schoolstraat) gaat verkopen. 

Een deel van de parkeerplaats is nodig om de nieuwe 

gebruikers van School X van parkeerplaatsen te voorzien, 

en om een toegang naar het achterterrein van de Sociale 

Academie te maken vanaf de Spijkerstraat.

Bezorgde bewoners van de Spijkerstraat en gebruikers 

van de parkeerplaats vroegen wijkwethouder Sander van 

Bodegraven op 25 oktober in de Lommerd om uitleg. 

Van Bodegraven kon hen in ieder geval meedelen dat er 

niet gebouwd gaat worden op de parkeerplaats. Daarvan 

was aanvankelijk ook nog sprake, en veel bewoners van 

de Spijkerstraat zagen dat als onwenselijk omdat dat veel 

licht uit de straat weg zou nemen.

Van Bodegraven legde vervolgens uit dat het niet mogelijk 

is School X zonder eigen parkeerplaatsen te verkopen. 

Een nieuwe woning (het gebouw heeft nu nog ‘school’ als 

bestemming) moet altijd een parkeerplaats hebben. Vanuit 

de wijk kwamen suggesties voor een betere indeling van 

de parkeerplaats, waardoor er per saldo minder parkeer-

plekken zouden hoeven te verdwijnen.Van Bodegraven 

zegde toe daarnaar te zullen kijken. 

De opbrengst van de scholen gaat naar het onderwijs-

budget van de gemeente. Het geld is nodig voor het 

onderhoud van de bestaande schoolgebouwen in Arnhem. 

Desondanks is het niet zo dat altijd de hoogste bieder ook 

uiteindelijk aan het langste eind trekt, aldus Van Bodegraven. 

“We gaan zeker eisen stellen aan het gebruik van de 

panden, en ik wil het wijkplatform vragen suggesties te 

doen”. Onder meer de Stichting Atelierbeheer SLAK heeft 

ideeen voor de Sociale Academie (zie kader hieronder).

Beide schoolgebouwen hebben een monumentenstatus, 

dus aan de buitenkant mag niets veranderen. 

Van Bodegraven verwacht dat de scholen begin januari 

daadwerkelijk in de verkoop gaan.

 SLAK ongelukkig
 over gang van zaken   
 scholenverkoop

tekst: Marlies Hummelen

De Stichting Atelierbeheer SLAK en Portaal hebben al 

jaren een plan klaar liggen om van de voormalige Sociale 

Academie een cultureel bedrijfsverzamelgebouw te maken. 

Arno de Blank van SLAK: “We zijn er altijd vanuit gegaan 

dat we dit plan uit zouden kunnen voeren. Vorig jaar hoorden 

we dat de gemeente het gebouw toch in de openbare 

verkoop wilde doen. Daar waren, en zijn, we nogal boos 

over.” Zoals het er nu uitziet, wordt SLAK /Portaal gewoon 

een van de partijen die mee kunnen bieden. Arno de Blank:

“We zijn erg bang dat het gebouw dan toch naar de 

meestbiedende gaat. Tegen een projectontwikkelaar kunnen 

wij met dit plan nooit op. En ik betwijfel of er dan uitein-

delijk nog veel ‘cultureels’ overblijft.” Overigens zijn SLAK 

en Portaal nog met de gemeente in overleg, dus het laatste 

woord is er nog niet helemaal over gesproken.

 Pauline Meijwaard
 neemt afscheid 
 van de wijkkrant

tekst: Karen van Rijsewijk

Na jaren voor de wijkkrant geschreven te hebben, stopt er 

Pauline Meijwaard na dit nummer mee. Pauline schreef de 

afgelopen jaren veel verhalen voor de serie ‘Kijk op de wijk’, 

waarin bijzondere wijkbewoners vertellen hoe ze denken 

over het Spijkerkwartier en de Spoorhoek. Ook verzorgde 

ze de Culturele Agenda en daarnaast deed ze ook veel 

andere verslaggeving. Inmiddels heeft ze van het schrijven 

haar beroep gemaakt: ze is haar eigen persbureau begonnen, 

Algemeen Persbureau Bedrijven (www.apb.nl). Helaas lukt 

het haar daardoor niet meer ook nog voor de wijkkrant te 

blijven werken. De redactie vindt dat hartstikke jammer, 

maar desondanks wensen we haar veel succes met haar 

bedrijf en al haar andere bezigheden. Pauline, 

bedankt!

namens de redactie van de wijkkrant, Karen van Rijsewijk
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 Bericht van 
 de wijkagenten

Hier volgt weer een berichtje van de wijkagenten. Zoals u 

van ons gewend bent berichten wij zo af en toe in de wijk-

krant over belangrijke zaken die het Spijkerkwartier 

betreffen. Evenals andere jaren komt de oud en nieuw-

jaarsviering al weer dichterbij. Wij denken daarbij aan 

gezellig samenzijn, kerstbomen, etentjes en uiteraard 

vuurwerk. 

Een gewoonte, die sinds jaar en dag gebruikelijk is in het 

Spijkerkwartier zijn de vreugde vuren. Deze vuren worden 

voornamelijk op de grote kruisingen in het Spijkerkwartier 

aangelegd even na twaalf uur. Opvallend was dat elk jaar 

de vuren groter en uitgebreider werden. Zo werden er 

tijdens het oud en nieuw van 2004/2005 zelfs bankstellen 

en andere grote meubelstukken verbrand. Dit had tot 

gevolg dat de grote kruisingen in het Spijkerkwartier 

niet meer toegankelijk waren voor het verkeer. 

In goed overleg is besloten dat voornoemde vreugde vuren 

tijdens de komende oud en nieuw viering van 2006/2007 

niet getolereerd worden. Helaas voor alle mensen die 

goede bedoelingen hebben en de vreugde vuren wel 

binnen de preken kunnen houden. We willen u dan ook 

dringend vragen geen vreugde vuren te maken. Wij, als 

wijkagenten zullen hier dan ook op toezien. Hopelijk 

bederft dit niet de vreugde van het oud en nieuw.

Wij wensen u alvast een heel gelukkig 2007 toe!

De wijkagenten Joke en Frank

 Oproep wijkagenten
Overlast van verslaafden, onveiligheid, alweer afval 

gedumpt in de straat, dealers actief? De wijkagenten 

Frank Reijnders en Joke Bartelink roepen u op om dit 

soort zaken bij hen te melden. De politie kan alleen tegen 

deze zaken optreden als zij goed op de hoogte is. De 

wijkagenten zijn bereikbaar op nummer 0900 – 8844 of 

loop eens binnen bij hun spreekuur op donderdagavond 

tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de Lommerd.

 Lekkere 
 stadswandeling

tekst: Gonnie Verbruggen

In het kader van het festival ‘Gelder-

land 1900-2000’ en het Ramadan 

festival organiseerden Het Gelders 

Archief, Osmose, de Lommerd en het 

Islamitisch Centrum Arnhem Noord in 

september en oktober multiculturele 

stadswandelingen door het Spijker-

kwartier. Het thema van de wandelin-

gen was immigratie toen en nu.

Op 20 oktober vond de laatste wande-

ling plaats. Ongeveer 30 geïnteres-

seerden uit Arnhem en omgeving 

liepen mee met Felipe Numan en Igor 

van der Vlist van Osmose, het advies 

bureau voor multiculturele vraagstuk-

ken aan de Kastanjelaan. De wandeling 

startte bij de Lommerd en voerde via 

het voormalige Turkse kruispunt op 

de Spijkerlaan/Kastanjelaan/Spijker-

straat, onder andere langs de Park-

straatgemeente, waar uitgeprocedeerde 

asielzoekers en Afrikaanse jongeren 

worden opgevangen. Bij slijterij Van 

Pernis kregen de wandelaars een 

glaasje Turkse raki aangeboden. 

De slijterij speelde al vroeg in op de 

vraag van allochtone wijkbewoners 

en heeft nog steeds de meest populaire 

Turkse raki in zijn assortiment. Daarna werd 

via het pension voor Antilliaanse jongeren op 

de Kastanjelaan het Islamitisch Centrum aan de 

Boulevard Heuvelink aangedaan. Daar beant-

woordde Feyyaz Arslan vragen over de rituelen 

van de islam. Bijvoorbeeld dat men eerst bidt en 

daarna de maaltijd nuttigt, omdat een volle maag 

niet aangenaam is bij de geknielde gebedshouding. 

Via bouwspeelplaats Thialf werd het 

voormalige prostitutiegebied bezocht en 

liepen de wandelaars bij toeval exploitant 

Rudy Kousbroek tegen het lijf. 

De wandeling voerde vervolgens langs 

enkele voormalige pensions voor Marok-

kanen en bij bakkerij Mekke in de 

Driekoningendwarsstraat kon men een 

Turkse lekkernij kopen. Tot slot werd de 

wandeling afgesloten in café Celtic Angel 

in de Spijkerlaan, omdat daar ooit het 

eerste Turkse café van Arnhem was 

gevestigd. Om half zeven werden de 

deelnemers door de mensen van het 

Islamitisch Centrum gastvrij onthaald 

op een Iftar maaltijd, die bij iedereen in 

de smaak viel. Tijdens de maaltijd maakte 

een ploeg van lokaalmondiaal, het media-

bedrijf voor programma’s over ontwik-

kelingsproblematiek dat te vinden is op 

Het Nieuwe Land 8, opnamen voor een 

tv-programma 

(zie www.lokaalmondiaal.net).

Dankzij het aanstekelijke jeugdsentiment 

en enthousiasme van Felipe Numan, de 

gastvrije ontvangst bij het Islamitisch 

Centrum en niet te vergeten de heerlijke 

Turkse maaltijd, keerden de deelnemers 

in opperbeste stemming huiswaarts. 

Bij het afscheid ontstond spontaan het 

idee om de mensen van het Islamitisch 

Centrum nu ook een keer uit te nodigen 

voor een maaltijd in de wijk.
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 Studenten met pit in 
 het Hoofdkwartier
tekst: Jacq Top

Het is bijna niet voor te stellen maar de winkel van 

loodgieter Gitsels is omgetoverd tot een werkplaats voor 

creatieve talenten van de Academie voor de Bouwkunst 

(Artez). In de etalage liggen diverse werkstukken van de 

studenten die menige voorbijganger doen prikkelen... 

daar gebeurt iets, maar wat? 

In de wijk Klarendal heeft Volkshuisvesting een project 

Modekwartier. Verloederde panden opkopen, en renoveren 

in ateliers met woningen voor ondernemers in de mode-

branche. “Op een positieve en oprechte manier heeft 

Volkshuisvesting ook in de Spoorhoek haar betrokkenheid 

laten zien door het pand van loodgieter Gitsels op te kopen”, 

vertelt Addie de Boer, docent van de Academie voor 

Bouwkunst. “De bedoeling is dat er vanuit de binnenstad 

een looproute komt richting het modekwartier in Klarendal, 

en de Hommelstraat ligt aan de route richting het Mode-

kwartier.” Het pand van de loodgieter is inmiddels omge-

doopt tot het Hoofdkwartier. Hier hebben de studenten 

van de Academie hun werkplek, midden in de wijk en niet 

op school, om zo levensecht te leren werken aan oplossingen 

voor stadse problemen.

Dertien 2e en 3e jaars studenten zijn begonnen met een 

analyse van de wijk Spoorhoek, de Hommelseweg en de 

Klarendalseweg. De uitkomst van de analyse was dat 

alleen het maken van een Modekwartier niet voldoende 

is om de verloedering te stoppen in de wijk.

Om te komen tot een revitalisatie van de wijk is stadsver-

nieuwing nodig met een verbeterde openbare ruimte. 

Na de analyse hebben de studenten in groepjes een 

projectvoorstel gedaan. Deze zijn na beoordeling door de 

docenten gegroepeerd in projecten voor korte, midden en 

lange termijn. “Voor de studenten is het belangrijk om 

realistisch te blijven denken en werken”, vertelt Addie. 

“We zijn als docenten kritisch en willen geen luchtfi etserij.”

 De studenten hebben kwalitatief bijzondere projecten 

bedacht die ze visualiseren met computermodellen, 

maquettes en tekeningen. Op vrijdag 12 januari is er een 

offi ciële presentatie van de projecten aan Volkshuisvesting 

en andere genodigden. Zaterdag 13 januari is er een 

inloopdag voor belangstellenden.

Voorbeelden van projecten:

Een idee van Viet Le, hij heeft een concept bedacht om 

slaapplekken te creëren op blinde muren. Veel bezoekers 

van de stad kunnen vaak niet overnachten vanwege het 

geringe aantal bedden in de stad. Dit zou op korte termijn 

te realiseren zijn. 

Tjeerd Hermsen 

komt met een 

idee om in het 

leegstaande pand 

Hupra aan de 

Hommelstraat 

voor Yuppen in 

de wijk aantrek-

kelijke lofts te 

realiseren. 

Hiervoor wordt 

het exterieur en 

interieur rigou-

reus aangepakt 

door snedes in de 

gevel te maken.

Volgens Kor Zijnstra kan er veel verbeterd worden in de 

omgeving van de C1000. Hij heeft een idee uitgewerkt om 

een plein te creëren op de plek van de huidige winkels 

rondom de C1000 met eronder een parkeergarage en 

erboven verschillende woningtypes. 
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 Studenten met pit in  Studenten met pit in  Twee enquêtes 
 onder bewoners 
 Spijkerkwartier
tekst: Karen van Rijsewijk

Onder bewoners van het Spijkerkwartier worden dezer 

dagen twee enquêtes gehouden. De eerste enquête gaat uit 

van het wijkplatform. Omdat er steeds minder professionele 

ondersteuning is voor het wijkplatform (er is geen op-

bouwwerker meer), wil het platform in beeld brengen 

wat voor talenten de buurtbewoners hebben en of ze die 

eventueel voor de wijk zouden willen inzetten. Wijkplat-

formleden Yvonne de Ridder en Egbert Bouwhuis gaan de 

wijk straat voor straat af met formulieren en huisbezoeken. 

De andere enquête is een initiatief van Rijnstad. 

De welzijnsorganisatie bezint zich op haar taken in de wijk 

en wil weten hoe de buurtbewoners aankijken tegen buurt-

centrum De Lommerd, of ze er vaak komen, wat de rol is 

van het buurtcentrum in de wijk. Rijnstad werkt voor deze 

enquête samen met het ROC A12 Titus College in Velp.

 Bodemverontreiniging 
 1e Wijkstraat 8a
tekst: redactie Website, Loet van Mol

Op het terrein van Cornelissen aan de 1e Wijkstraat 8a 

wordt de komende tijd een verzorgingshuis gebouwd. 

Op 25 september 2006 heeft Grondslag Milieukundig 

Adviesbureau onderzoek gedaan naar bodemverontreini-

ging en daarna een saneringsplan ingediend in verband 

met bodemverontreiniging met PAK en zware metalen. 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun 

zienswijze te geven, maar er zijn geen zienswijzen binnen-

gekomen.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de 

melding is vastgesteld dat het hier gaat om een ernstig 

maar niet spoedeisend geval. De gemeente heeft ingestemd 

met het saneringsplan. Omdat de bouwwerkzaamheden op 

korte termijn aanvangen, heeft de gemeente bepaald dat 

men een dag na bekendmaking van de defi nitieve beschik-

king aan de slag kan. Daarbij bestaat het risico dat de 

beschikking naar aanleiding van een gemaakt bezwaar 

kan worden aangepast of teruggedraaid. De start van de 

sanering zal uiterlijk twee jaar na instemming van het 

saneringsplan moeten plaatsvinden.

 Werkgroep Spijker-
 broek en gemeente 
 ontwikkelen samen   
 plannen voor 
 ‘Spijkerbroek’

tekst: Karen van Rijsewijk

De Werkgroep Spijkerbroek is samen met de gemeente 

druk bezig plannen te ontwikkelen voor het gebied Spijker-

broek, het terrein dat wordt begrensd door de driehoek 

Hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn. 

In dit gebied vallen onder meer ook bouwspeelplaats Thialf, 

het voormalige prostitutiegebied en de school aan de Karel 

van Gelrestraat.

Op 8 november tekenden de werkgroep Spijkerkwartier en 

de gemeente een intentieverklaring voor hun samenwerking. 

Zij deden dat op een druk bezochte informatieavond in 

buurtcentrum De Lommerd. Daar maakte wijkwethouder 

Sander van Bodegraven ook bekend dat de gemeente geld 

beschikbaar stelt uit de pot Buitengewoon Beter voor dit 

deel van de wijk. 

De werkgroep, die onder meer bestaat uit buurtbewoners 

uit het Spijkerkwartier en het Broek, en de gemeente 

maakten de afgelopen tijd een eerste inventarisatie van het 

gebied. Han Doornebosch, lid van de werkgroep, presen-

teerde deze inventarisatie. Gekeken werd onder meer het 

huidige gebruik van het gebied, de toegankelijkheid, het 

karakter van de gebouwen en de groene ruimte. Tijdens 

de informatieavond konden bewoners hun aanvullingen, 

suggesties, wensen en opmerkingen daaraan toevoegen.

De komende tijd spreken werkgroep en gemeente verder 

over vragen als ‘moeten er alleen woningen komen, of ook 

ateliers, woonwerkvormen, groepswonen?’, ‘hoe kunnen we 

Thialf het beste behouden?’, ‘hoe zorgen we dat er geen 

extra parkeeroverlast ontstaat?’, ‘hoe zorgen we voor 

fi etsveiligheid?’, ‘hoe regelen we het verkeer in samenhang 

met de rest van het Spijkerkwartier?’. Wijkwethouder 

Sander van Bodegraven verwacht in het voorjaar rand-

voorwaarden op te kunnen stellen. 
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 Kiosk en 
 sigarenwinkel
 Vivant Roelandschap 
tekst: Gonnie Verbruggen

Al bijna twintig jaar is de kiosk en sigarenwinkel van Luck 

Roelandshaven voor veel buurtbewoners een vertrouwd 

plekje op de Hommelstraat 41. “De zaak loopt erg goed, 

afgelopen maart hebben we de winkel nog verbouwd en 

het assortiment uitgebreid”, vertelt Luck. Hij runt de 

winkel samen met zijn vrouw Loes, die mede-eigenaar is, 

en ook zijn dochter Cindy helpt mee. De klant kan er voor 

allerlei zaken terecht: sigaren, sigaretten en andere 

tabakswaren, kranten en tijdschriften, wenskaarten, 

postzegels en enkele kantoorartikelen, tickets voor 

voetbalwedstrijden en evenementen in het hele land, 

en natuurlijk ook loten van de Staatsloterij en de lotto. 

Luck: “Vanaf 1 oktober zijn we onze eigen lottoclub 

begonnen. Voor 10 euro per week spelen de leden mee 

met de lottojackpot”. Volgens Luck is de formule van de 

lottoclubs in Duitsland heel bekend, maar wordt het in 

Nederland nog niet zoveel gedaan. “De leden spelen mee 

met de offi ciële Lotto. Wij zijn alleen de beheerder”.

Luck vindt zijn winkel meer een gemakswinkel dan een 

tabakswinkel. “Wij leveren een ruim assortiment en een 

service die in de supermarkt of bij de benzinepomp niet te 

vinden zijn”. Klanten die een kaartje voor een voetbalwed-

strijd willen kopen, kunnen bijvoorbeeld hun clubkaart in 

de winkel achterlaten, zodat Luck op de dag dat de verkoop 

start, zo vroeg mogelijk de tickets kan kopen. Zijn service 

gaat nog verder, want als een vaste klant een keer niet 

genoeg geld bij zich heeft om te betalen, dan komt dat 

volgende week wel. “Kom daar in de supermarkt maar 

eens om”, aldus Luck. De klanten van Vivant Roelandschap 

komen dan ook niet alleen uit Arnhem, maar ook uit andere 

plaatsen. Luck: “Ik heb voor de voetbaltickets een vaste 

klant uit Elst en een uit Nijmegen”. 

Hoewel Luck Roelandshaven van diverse markten thuis is, 

ligt zijn hart toch bij de tabakswaren. “Ik zit al 42 jaar in 

de tabaksbranche. Ik kreeg het als kind met de paplepel 

ingegoten, want mijn ouders hadden een sigarenwinkel 

op de Broerestraat”, legt hij uit. Hij verkoopt de bekende 

merken, maar ook het goedkopere assortiment, dat volgens 

Luck in andere zaken niet te koop is. Daarnaast heeft hij ook 

natuurlijk ook de merken voor de echte kenners, zoals de De 

Heeren van Ruysdael, een sigarenmerk. Een pakje sigaretten 

kan de klant overal halen, maar Luck wil graag laten zien 

‘dat Vivant Roelandschap een echte tabakszaak is’. Op de 

vraag of het aantal klanten niet terugloopt, door de antirook-

campagnes van de overheid antwoordt Luck dat het een 

fabeltje is, dat er steeds minder wordt gerookt. Hij maakt 

zich dan ook geen zorgen over de toekomst van zijn zaak.

Luck is heel tevreden met hoe de buurt zich de laatste tijd 

ontwikkelt. “Toen ik me hier vestigde had je nog een slager 

en een groenteboer. Dat is nu weg en zo’n tien jaar geleden 

ging de buurt erg achteruit”, vindt Luck, “Maar sinds de 

komst van de MediaMarkt is er een kentering waar te 

nemen”. Zo merkt hij dat er meer mensen langslopen en 

als ze de derde keer de ticketbox hebben gezien, dan komen 

ze volgens Luck ook binnen. Hij is nu heel benieuwd naar 

de plannen van de gemeente voor de modestraat die vanaf 

deze straat naar de Klarendalseweg moet lopen. Met de 

ondernemers in de straat heeft Luck goed contact. Zo voert 

hij samen met de eigenaresse van de Surinaamse juweliers-

zaak actie tegen het parkeerbeleid van de gemeente in de 

Spoorhoek. Het nieuwe vergunninghoudersysteem is hem 

een doorn in het oog. “Is er een enquête gehouden over de 

wensen die leven in de wijk? Wij als ondernemers zijn nooit 

benaderd”. Volgens Luck heeft dat parkeerbeleid hem vijf 

vaste klanten gekost. Maar hij wil niet weg uit de wijk. 

Luck: “Over tien jaar zit ik hier nog in mijn eigen zaak.”

Meer weten? Vivant Roelandschap, Hommelstraat 41

Tel nr. 026-3511675 , e-mailadres loes@sel.nl

onzichtbare zaken
lopende zaken  Bob Frerker Tuinen 

tekst: Gonnie Verbruggen

Een bedrijf voor grote en kleine tuinen in het souterrain 

van een oud herenhuis, je vindt het in het Spijkerkwartier 

op de Hertogstraat 7. Daar is het bedrijf van Bob Frerker 

gevestigd. “Ik werk natuurlijk vaak op locatie”, legt Bob 

uit, “maar het ontwerpen en de administratie doe ik hier”. 

Hij staat sinds zijn afstuderen, ongeveer een jaar geleden, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar is al veel 

langer actief in de tuinenbranche. Bob, die ooit begonnen 

is op de Middelbare Land- en Tuinbouwschool, is uiteinde-

lijk als tuin- en landschapsarchitect afgestudeerd aan de 

Universiteit van Wageningen. “Ik ben én tuinarchitect én 

hovenier, dat is een unieke combinatie”, vertelt Bob. In de 

praktijk betekent het dat hij niet alleen tuinen ontwerpt 

maar ook zelf meewerkt om ze aan te leggen. “Als een-

mansbedrijf kan ik natuurlijk niet alle klussen zelf doen, 

maar ik huur mensen in en ik werk nauw samen met een 

collega uit Nijmegen. De projecten voer ik onder eigen 

naam en risico uit”. 

Bob Frerker neemt projecten aan van voornamelijk 

particulieren. “Met overheden doe ik niet snel zaken. 

De ambtelijke molen loopt me te traag”. Hij neemt heel 

gevarieerde klussen aan. Bob: “Ik ontwerp kleine particu-

liere tuinen en grote tuinen voor bedrijven, van klassiek 

tot modern, van nieuwbouw tot renovatie en van ontwerp 

tot onderhoud, zoals snoeien of bomen rooien”. 

Zijn klantenkring varieert van welvarend tot een krappe 

beurs en bevindt zich voornamelijk in het zuidelijk deel 

van het land tussen Eindhoven en Arnhem. Bob: “De meeste 

klanten komen uit Nijmegen en waarschijnlijk ga ik daar 

op termijn mijn bedrijf vestigen”. In Arnhem en in het 

Spijkerkwartier heeft hij nog niet zoveel projecten aange-

nomen. 

Bob Frerker heeft nog nooit acquisitie gepleegd, “want mijn 

bedrijf loopt als een trein”. Op dit moment werkt hij onder 

andere aan een particuliere tuin van 1,5 hectare in Nijmegen. 

Daar komt heel wat bij kijken, want hij is bij de complete 

aanleg betrokken. “Eerst maak ik het ontwerp voor de tuin. 

Op basis daarvan maak ik een beplantings- en bestratings-

plan en daarna het matenplan, dat te vergelijken is met 

het bestek in de bouw”, legt Bob uit. In deze plannen is 

precies aangegeven waar en hoe bijvoorbeeld muren worden 

gebouwd, hoe de afwatering en riolering loopt, hoeveel 

planten van welke soort en maat er komen, waar en welke 

verlichting er komt, etc. Vervolgens vraagt Bob aan 

verschillende hoveniers om een offerte uit te brengen. 

Als de opdracht is verleend, is Bob het aanspreekpunt voor 

zijn klanten als een van de uitvoerende bedrijven niet werkt 

zoals afgesproken. Zo neemt hij zijn klanten zoveel mogelijk 

ongemak uit handen. 

Bob vertelt gedreven over zijn vak: “Mijn leven lang is 

alles wat met groen en architectuur te maken heeft mijn 

passie. Samen met mijn klanten tot een mooi resultaat 

komen, daar ligt mijn uitdaging”. Tegenwoordig werkt 

Bob ook samen met architecten. In 2006 heeft een van 

die architecten voor een pand in Oss en prijs gewonnen. 

In het juryrapport stond dat de tuin naadloos aansloot op 

het huis en daarmee echt een aanvulling was op het huis. 

Mede daarom werd de prijs gegeven. 

Bob woont al bijna tien jaar in het Spijkerkwartier en hij 

is enthousiast over de wijk. Hij kent hier veel ‘creatieve 

groene’ ondernemers. “Maar ik ben niet blij met de ont-

wikkelingen van de laatste tijd. Te veel panden staan leeg”, 

zegt hij duidend op het voormalige prostitutiegebied. 

Hij begrijpt dat het lang duurde voordat de gemeente gelijk 

kreeg van de rechter. “Maar dat er geen plan klaarligt voor 

het gebied nu het na jaren zover is, dat begrijp ik niet”. 

Toch beginnen zijn handen niet te jeuken om zelf een plan 

te maken. “Mijn hart ligt nu eenmaal niet bij het stadsgroen, 

wel bij de particuliere of bedrijfsmatige ruimte”, aldus 

Bob Frerker.

Meer weten? Bel 06-30641510 of mail naar 

bobfrerker@zonnet.nl

onzichtbare zaken

 Vivant Roelandschap 
tekst: Gonnie Verbruggentekst: Gonnie Verbruggen
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Roelandshaven voor veel buurtbewoners een vertrouwd 

plekje op de Hommelstraat 41. “De zaak loopt erg goed, 

afgelopen maart hebben we de winkel nog verbouwd en 

het assortiment uitgebreid”, vertelt Luck. Hij runt de 

winkel samen met zijn vrouw Loes, die mede-eigenaar is, 

en ook zijn dochter Cindy helpt mee. De klant kan er voor 

allerlei zaken terecht: sigaren, sigaretten en andere 

tabakswaren, kranten en tijdschriften, wenskaarten, 

postzegels en enkele kantoorartikelen, tickets voor 

voetbalwedstrijden en evenementen in het hele land, 

en natuurlijk ook loten van de Staatsloterij en de lotto. 

Luck: “Vanaf 1 oktober zijn we onze eigen lottoclub 

begonnen. Voor 10 euro per week spelen de leden mee 

met de lottojackpot”. Volgens Luck is de formule van de 

lottoclubs in Duitsland heel bekend, maar wordt het in 

Nederland nog niet zoveel gedaan. “De leden spelen mee 
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vinden zijn”. Klanten die een kaartje voor een voetbalwed-

strijd willen kopen, kunnen bijvoorbeeld hun clubkaart in 

de winkel achterlaten, zodat Luck op de dag dat de verkoop 

start, zo vroeg mogelijk de tickets kan kopen. Zijn service 

gaat nog verder, want als een vaste klant een keer niet 

genoeg geld bij zich heeft om te betalen, dan komt dat 

volgende week wel. “Kom daar in de supermarkt maar 

eens om”, aldus Luck. De klanten van Vivant Roelandschap 

komen dan ook niet alleen uit Arnhem, maar ook uit andere 
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nemen”. Zo merkt hij dat er meer mensen langslopen en 

als ze de derde keer de ticketbox hebben gezien, dan komen 

ze volgens Luck ook binnen. Hij is nu heel benieuwd naar 

de plannen van de gemeente voor de modestraat die vanaf 

deze straat naar de Klarendalseweg moet lopen. Met de 

ondernemers in de straat heeft Luck goed contact. Zo voert 
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maar ook zelf meewerkt om ze aan te leggen. “Als een-

mansbedrijf kan ik natuurlijk niet alle klussen zelf doen, 

maar ik huur mensen in en ik werk nauw samen met een 

collega uit Nijmegen. De projecten voer ik onder eigen 

naam en risico uit”. 

Bob Frerker neemt projecten aan van voornamelijk 

particulieren. “Met overheden doe ik niet snel zaken. 

De ambtelijke molen loopt me te traag”. Hij neemt heel 
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Mede daarom werd de prijs gegeven. 

Bob woont al bijna tien jaar in het Spijkerkwartier en hij 

is enthousiast over de wijk. Hij kent hier veel ‘creatieve 

groene’ ondernemers. “Maar ik ben niet blij met de ont-

wikkelingen van de laatste tijd. Te veel panden staan leeg”, 

zegt hij duidend op het voormalige prostitutiegebied. 

Hij begrijpt dat het lang duurde voordat de gemeente gelijk 

kreeg van de rechter. “Maar dat er geen plan klaarligt voor 
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Toch beginnen zijn handen niet te jeuken om zelf een plan 
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wel bij de particuliere of bedrijfsmatige ruimte”, aldus 
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Luck in andere zaken niet te koop is. Daarnaast heeft hij ook Luck in andere zaken niet te koop is. Daarnaast heeft hij ook 

natuurlijk ook de merken voor de echte kenners, zoals de De natuurlijk ook de merken voor de echte kenners, zoals de De 

Luck in andere zaken niet te koop is. Daarnaast heeft hij ook 

natuurlijk ook de merken voor de echte kenners, zoals de De natuurlijk ook de merken voor de echte kenners, zoals de De 

ongemak uit handen. ongemak uit handen. 
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 Verticaal groen
 krijgt een start
tekst: Jacq Top

Op de kop van een gevel in de Jufferstraat in de Spoorhoek 

heeft Volkshuisvesting een ijzeren installatie bevestigd 

waar diverse klimopsoorten gaan groeien. Dit is gefi nan-

cierd uit het leefbaarheidsbudget van Volkshuisvesting. 

Op 9 december opende de werkgroep Spoorhoek dit 

verticale groen project met een (gluhwein)party. De wijk 

wordt door het groen leefbaarder. Minder saaie stenen 

gevels, meer diversiteit in planten en vogels. 

Kijk ook op de website www.spijkerkwartier.net onder 

kopje projecten.

Steenstraat 2006 (boven) en 1922 (onder).

Foto: Benny Bongers

 

 Oranjefonds schenkt   
 350 euro voor 
 Buurtfeest 
De organisatie van het buurtfeest kost veel geld. Deze 

gelden worden bijeen gebracht via sponsors. Zoals altijd is 

er de jaarlijkse bijdrage van het Platform Spijkerkwartier/

Spoorhoek. Daarnaast zijn er bijdragen gekomen van 

De Stichting Bouwspeelplaats Thialf, de Werkgroep 

Spijkerkwartier, Stichting Rijnstad, (Lommerd) Sportbe-

drijf Arnhem en diverse sponsors en winkeliers uit de 

wijk. Dit jaar ontvingen wij ook een donatie van 350 euro 

van het Oranjefonds. 

Het Oranjefonds is het grootste, nationale fonds op sociaal 

gebied. Per jaar keert het ongeveer 20 miljoen euro uit 

aan organisaties en projecten in Nederland en op de 

Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het 

Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en 

sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. 

De organisatoren van het buurtfeest 2006 danken alle 

sponsors hartelijk voor hun bijdrage. 

Namens hen, Joost Bos 

(secretaris Stichting Bouwspeelplaats Thialf )

 Bestemmingsplan
 Spijkerkwartier 
 en Spoorhoek

tekst: Gonnie Verbruggen

De gemeente is bezig met het actualiseren van het 

bestemmingsplan. Op zijn vroegst in maart of april zijn 

de ambtelijke voorbereidingen zover gevorderd, dat de 

gemeente het plan naar buiten kan brengen. Het is nu nog 

niet duidelijk of de gemeente het bestemmingsplan meteen 

formeel ter inzage legt, zodat zienswijzen naar voren kunnen 

worden gebracht, of dat de gemeente eerst informeel 

overleg voert met de actieve groepen in het wijkplatform. 

De landelijke en gemeentelijke regelgeving op het gebied 

van inspraak bij bestemmingsplannen is gewijzigd. 

Hierdoor is de vroegere inspraakprocedure komen te 

vervallen.

Voor vragen over de procedure kan men terecht bij Rins 

Slippens van de gemeente, tel. 026-3773409.

  

 Verticaal groen
 krijgt een start

Op de kop van een gevel in de Jufferstraat in de Spoorhoek 

heeft Volkshuisvesting een ijzeren installatie bevestigd 

waar diverse klimopsoorten gaan groeien. Dit is gefi nan-

cierd uit het leefbaarheidsbudget van Volkshuisvesting. 

Op 9 december opende de werkgroep Spoorhoek dit 

verticale groen project met een (gluhwein)party. De wijk 

wordt door het groen leefbaarder. Minder saaie stenen 

gevels, meer diversiteit in planten en vogels. 

www.spijkerkwartier.net onder 

Steenstraat 2006 (boven) en 1922 (onder).

De organisatie van het buurtfeest kost veel geld. Deze 

gelden worden bijeen gebracht via sponsors. Zoals altijd is 

er de jaarlijkse bijdrage van het Platform Spijkerkwartier/er de jaarlijkse bijdrage van het Platform Spijkerkwartier/

Spoorhoek. Daarnaast zijn er bijdragen gekomen van Spoorhoek. Daarnaast zijn er bijdragen gekomen van 

De Stichting Bouwspeelplaats Thialf, de Werkgroep De Stichting Bouwspeelplaats Thialf, de Werkgroep 

Spijkerkwartier, Stichting Rijnstad, (Lommerd) Sportbe-Spijkerkwartier, Stichting Rijnstad, (Lommerd) Sportbe-

drijf Arnhem en diverse sponsors en winkeliers uit de drijf Arnhem en diverse sponsors en winkeliers uit de 

wijk. Dit jaar ontvingen wij ook een donatie van 350 euro wijk. Dit jaar ontvingen wij ook een donatie van 350 euro 

van het Oranjefonds. van het Oranjefonds. 

Het Oranjefonds is het grootste, nationale fonds op sociaal 

gebied. Per jaar keert het ongeveer 20 miljoen euro uit 

aan organisaties en projecten in Nederland en op de 

Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het 

Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en 

sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. 

de ambtelijke voorbereidingen zover gevorderd, dat de 

gemeente het plan naar buiten kan brengen. Het is nu nog 

niet duidelijk of de gemeente het bestemmingsplan meteen 

formeel ter inzage legt, zodat zienswijzen naar voren kunnen 

worden gebracht, of dat de gemeente eerst informeel 

overleg voert met de actieve groepen in het wijkplatform. 

 Verticaal groen Verticaal groen

 Oranjefonds schenkt   

 Rembrandt
 aan de Rijn
tekst: Bob van Egdom

Zoals bekend is het dit jaar een overvol jubileumjaar voor 

velen. Mozart, Shostakovich, Heine etcetera. Over wat 

Mozart at is een heel boek verschenen. Maar van de andere 

grote jubilaris: Rembrandt van Rijn is, op zijn schilderijen 

na, weinig bekend. Toch wil ik gaan proberen een gerecht 

te gaan maken waarvan op zijn minst de kans bestaat dat 

hij het ooit heeft gegeten. De poging is gebaseerd op 

stillevens uit de tijd van en door Rembrandt zelf.

Een hoofdgerecht:

Fazantenbout met granaatappel en schorseneren.

Voor 2 personen:

2 Fazantenbouten

Snuf peper en zout

4 granaatappels

4 schorseneren

4 laurierbladeren

1 tak tijm

1 eetlepel reuzel

Trek een paar huishoudhandschoenen (het heet niet voor 

niets keukenmeidenverdriet) aan en neem een dunschiller. 

Schil de schorseneren en snijdt ze en stukken van ongeveer 

3 cm. Lengte. Blancheer de schorseneren en leg ze in een 

ingevette ovenschaal.

Peper en zout de fazantenbouten en braad ze aan in de 

reuzel tot ze goudbruin zijn. Leg deze bouten bovenop de 

schorseneren in de ovenschaal. Doe er de laurier en tijm bij. 

Was de granaatappels en kwarteer deze. Leg de kwarten 

appel rondom de bouten in de schaal. Zet het geheel voor 

een uurtje weg in een voorverwarmde oven van 180 graden 

Celsius. 

Vergeet voor het opdienen niet de “herfst” eruit te halen 

(de blaadjes laurier en tak tijm that is).

Eet smakelijk.

U zult merken dat er nog iemand is die u kunt verrassen, 

namelijk uzelf!

Bedenk altijd dat het geheime ingrediënt Liefde is!

food around
the corner

tekst: Gonnie Verbruggen

De gemeente is bezig met het actualiseren van het 

bestemmingsplan. Op zijn vroegst in maart of april zijn 

de ambtelijke voorbereidingen zover gevorderd, dat de 

gemeente het plan naar buiten kan brengen. Het is nu nog 

niet duidelijk of de gemeente het bestemmingsplan meteen 

formeel ter inzage legt, zodat zienswijzen naar voren kunnen 

worden gebracht, of dat de gemeente eerst informeel 

overleg voert met de actieve groepen in het wijkplatform. 

De landelijke en gemeentelijke regelgeving op het gebied 

van inspraak bij bestemmingsplannen is gewijzigd. 

Hierdoor is de vroegere inspraakprocedure komen te 

vervallen.

Voor vragen over de procedure kan men terecht bij Rins Voor vragen over de procedure kan men terecht bij Rins Voor vragen over de procedure kan men terecht bij Rins 

Slippens van de gemeente, tel. 026-3773409026-3773409026-3773409.

de ambtelijke voorbereidingen zover gevorderd, dat de 

gemeente het plan naar buiten kan brengen. Het is nu nog 

niet duidelijk of de gemeente het bestemmingsplan meteen 

formeel ter inzage legt, zodat zienswijzen naar voren kunnen 

worden gebracht, of dat de gemeente eerst informeel 

overleg voert met de actieve groepen in het wijkplatform. 

 Rembrandt
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agenda d

 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

Elke laatste zondag v.d. maand vanaf 12.00 uur met de 

kunstroute Kunst Kijken K.A.N. [zie www.gelregaleries.nl] 

 Theater het Hof
Boekhorstenstraat 58

Tel. 026-3514436
Info op www.theaterhethof.nl
E-mail: info@theaterhethof.nl

T/m 23 december: ‘Tot leven’ [a] 

Iedere woensdag en zaterdag, 20.30 uur, entree 12 euro

Naar teksten van Arnon Grunberg, met Diana Dobbelman 

en Bartho Braat

‘Tot Leven’ is een tragikomische, maar vooral heftige 

vertelling over een moeder en een zoon, over een diabolische 

eenheid, over zin en waanzin, liefde en destructie, over 

doodsverlangen en ‘zucht tot leven’. Hoe ver is men bereid 

te gaan? 

 KAB Posttheater
Rosendaalsestraat 27, tel 446 0553
Info en reserveren via: www.posttheater.nl
Tenzij anders vermeld is de aanvang 20.30 uur 

en entree € 14,00

Woe 13-12:  Howard Komproe , Howard4t 1 & Ander t.o.

Do 14-12:  Berry Lussenburg , Sprekend t.o.

Vrij 15-12:  The Lunatics, Dé Improv Comedy Show

Za 16-12:  Boom Chicago, Best of Boom Chicago 2006

Woe 20-12:  Dames voor na vieren, Hijgende Hakken

Vrij 22-12:  Wilko Terwijn , oudejaars stand-up 2006

Do en vrij 28 en 29-12:  Guido Weijers, Xipnao!

Vrij 29-12, 22.30 uur:  Guido Weijers, Xipnao! 

   Late Night (tv opnames)

Za 30-12:  Guido Weijers, Xipnao!

Woe 10-01:  Hans Dorrestijn & Martin van Dijk, Ruines [e]

Vrij 12-10:  Gina Sancti, We gaan nog lang niet dood-  

 Terminaal

Za 13-01:  A Night of Comedy, Stand-up comedy

Zo 14-01, 

14.00 uur:  De Gelderlander, Nieuwsquiz 

 Arnhem, entree 3,- euro

Vrij 19-01:  Brokstukken, Doggy Punch

Za 20-01:  Arno van der Heyden, Zinkt [i]

 (geen zeemansliedjes)

Vrij 26-01:  Rob Urgert, Speorcursus humot (t.o.)

Za 27-01:  Culture Comedy Award, Finalistentour

Vrij en za 

02 en 03-02:  Ernesto & Marcellino met Wilfried   

 Finkers, Wat hebben wij het dan goed hè? (t.o.)

Woe 07-02:  Henk Westbroek , Knuffelspek, 

 entree 16,50 euro [f]

Vrij 09-02:  Jaap Mulder, Velkommen til aars

Za 10-02:  Comedy explosion, Dé stand-up theatershow

Vrij en za 

16 en 17-02:  Schudden, Zout

Vrij 23-02:  Sander van Opzeeland, 1 h en 27 min. [h]

Za 24-02:  Najib Amhali, Zorg dat je erbij komt (t.o.) [g]

 Parktheater
Parkstraat 34a, tel 351 0510
Info op: www.parktheaterarnhem.nl
E-mail: info@parktheaterarnhem.nl
Kaartverkoop tel: 026 4426538

Tenzij anders vermeld is de aanvang 20.30 uur en entree € 7,- 

Vrij 15 dec:   Open Podium, entree 4 euro 

Za 16 dec:   Lens met ‘Arturo Ui’

Vrij en za 

5 en 6 jan:   Cabaretexperiment van de Holland Casino  

  Podiumprijs ‘Experience’

Vrij en za 

12 en 13 jan:  Stichting Dansstorm, 

  dansvoorstelling ‘Flarden’

Vrij 19 jan:   Open Podium, entree 4 euro

Zo 21 jan, 

14.30 uur:   Kunst en Vliegwerk,  

  Theatersportwedstrijd [c]

Zo 4 feb, 

14.30 uur:   WDT, ‘Tussen de happen door’ 

  en ‘In de gelukkige mandarijn’

Za 10 feb:   Amsterdamse Jeugdtejaterschool, 

  ‘Alice Alice’ [b]

Vrij 16 feb:   Open Podium, entree 4 euro

 

culturele
agenda

 Stadspastoraat
Driekoningendwarsstraat 30, tel. 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

zaterdag 20 januari 2007: lieddag

in de Heilig Hartkerk te Arnhem 

(hoek Izaak Evertslaan-Bakenbergseweg)

Thema: Dank zij de woorden

Tijd: 10:30-16:30 uur; kerk open 10:00 uur.

Kosten: 15 euro per persoon, inclusief koorpartijen.

Opgave voor 10 januari 2007 noodzakelijk, bij voorkeur 

per e-mail (met naam en adres).

T/m 24 december expositie ‘De schoonheid van groei 

en verval’ van de Nijmeegse kunstenaar Funs Erens. [j]

De schilderijen van Funs ogen organisch. Het is alsof ze 

door de natuur zelf gevormd zijn: gelaagd met verweerde 

kleuren, celstructuren, vormen afkomstig uit de natuur. 

Werelden openen zich: in deze wonderlijke microkosmos 

wordt de macrokosmos zichtbaar (en vice versa). 

Funs laat zich in zijn werk inspireren door de natuur en 

de processen die zich daarin voordoen. De onnadrukkelijke 

wijze waarop hij dit vormgeeft laat de toeschouwer alle 

ruimte om op geheel eigen wijze het werk waar te nemen. 

Het schilderij vertelt zichzelf, zonder titel.

 Galerie de Vijf Eijken
Parkstraat 45, tel 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
Elke laatste zondag v.d. maand vanaf 12.30 uur met de 

kunstroute Kunst Kijken K.A.N. [zie www.gelregaleries.nl]

Expositie t/m 17 december: Peter Schenk [d]

Er zijn 20 werken van Schenk geëxposeerd, waaronder 

vier werken in groot formaat(200 x 220 cm en 150 x 350 

cm), die niet in ieder interieur zullen passen, maar het 

zeer goed doen in kantoorruimten, entrees en bedrijfshal-

len. Daarnaast is genoeg werk met kleiner formaat. 

In ieder geval de moeite van het bezichtigen waard.

Poehaa 
Circus Theater School

Driekoningenstraat 17, tel. 4458252
Info op: www.circuspoehaa.nl
E-mail: circuspoehaa@chello.nl

a c eb i

 Stadspastoraat

 Galerie de Vijf Eijken

j



16 PB

belangrijke 
informatie Koor Confetti zoekt   

 koorzangers 
Het Arnhems Vocaal Ensemble CONFETTI gaat eind 2007 

de geënsceneerde opera Dido and Aeneas van Henri Purcell 

uitvoeren. We willen ons daarvoor blijvend uitbreiden. 

Voor alle stemgroepen zijn er vacatures. Confetti bestaat 

nu uit 16 gevorderde amateurzangers en het streven is 

22 leden. We pakken elk jaar een nieuw thema of project 

op, waarbij een goede koorklank altijd de leidraad is; het 

repertoire is daarentegen heel afwisselend. We repeteren 

donderdags hier in de wijk, namelijk in De Rank (mooie 

akoestiek!) aan de Groen van Prinstererstraat. Heb je 

belangstelling? Bel of mail met Jan Bouwkamp, tel 

4432217 of e-mail info@confetti-koor.nl . 

Meer gegevens vind je ook op www.confetti-koor.nl. 

 Sfeervolle
 kerstboomverbranding
De traditionele kerstboomverbranding op Bouwspeelplaats 

Thialf vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 januari 2007 

vanaf 18.00 uur. Kerstbomen kunnen van donderdag 4 

tot en met zaterdag 6 januari naar Thialf gebracht worden. 

Kinderen die een kerstboom inleveren, krijgen een lot 

waarmee ze een leuke prijs kunnen winnen. 

Programma

Om 18.00 uur wordt de kerstboomstapel traditioneel 

door de brandweer aangestoken. Zorg ervoor dat je op tijd 

aanwezig bent!! Ter verhoging van de sfeer staan er 

kraampjes waar oliebollen, warme chocolademelk en soep 

te verkrijgen zijn. Ook worden de prijzen verloot onder de 

kinderen die kerstbomen hebben ingeleverd.

Wilt u dit gezellige vuurschouwspel meebeleven? 

Kom dan op 6 januari naar Bouwspeelplaats Thialf, 

gelegen in de wijk het Spijkerkwartier aan de 

C.A.Thiemestraat (zijstraat van de Thorbeckestraat). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

bouwspeelplaats, telefoon 026 – 442 20 95 of met Nico 

Verrips, sportspelwerker van Sportbedrijf Arnhem, tele-

foon 026 – 377 49 30 / e-mail nico.verrips@arnhem.nl.

Kopy sluiting voor volgende wijkkrant: 6 november 2006

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

Werkgroep Spijkerkwartier vergadert:

25 okt, 8 en 11 nov, 6 en 20 dec om 20.00 uur

Wijkplatform Spijkerkwartier/ Spoorhoek:

1 november 19.30 uur

Uitgebreide informatie over het wijkplatform op 

www.spijkerkwartier.net

 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

Voor alle medewerkers kunt u contact opnemen met 

Nellie Adriaans

 Colofon

Ingezonden stukken in deze wijkkrant zijn voor rekening 

van de auteurs.
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E-mail: wijkkrant@arnhem-middennet.nl
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