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‘Thialf is het 
mooiste park van 
Nederland’ 
Tekst: Tom Kuiper

Volgens de laatste cijfers doet 63 

procent van de Arnhemmers aan 

sport. Dat mag best ietsje meer, 

volgens Hamid El Messaoudi.  

De 37-jarige instructeur van Sport-

bedrijf Arnhem zet zich al jaren 

in voor een beter sportklimaat in 

de stad. Ook in het Spijkerkwar-

tier is hij erg actief, met name op 

bouwspeelplaats Thialf. “Als de tijd 

komt dat er elke dag door iedereen 

gesport kan worden op Thialf, is 

mijn droom in vervulling gegaan.” 

Zijn tennisracket onder zijn arm, nog 

wat zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. 

Hamid schudt mij de hand en begeleidt 

me naar de kleine kantine van Sporthal 

Klarendal. Hij heeft net tennisles gegeven, 

vertelt Hamid. Dat doet hij op diverse 

plekken. In Klarendal, Malburgen, 

Presikhaaf en in het Spijkerkwartier. 

Tennis heeft een speciale plek in zijn leven. 

Tijdens het lesgeven merkt hij dat zowel 

kinderen als volwassenen veel eerder 

geneigd zijn om samen te werken. In tegen-

stelling tot bij voetbal, zo zegt Hamid. 

Daarin is het volgens hem veel te veel ieder 

voor zich. 

Toen Hamid jong was, was tennis echter 

niet voor hem weggelegd. “Het had nog 

dat typische imago van elitesport”, aldus 

Hamid. “Als zoon van een gastarbeider 

had ik dus niets te zoeken op de tennis-

baan. Lidmaatschap van een club konden 

mijn ouders niet betalen.” Zijn drive om 

tennis laagdrempelig te maken komt dan 

ook uit zijn jeugd. “Allochtoon, autoch-

toon, rijk of minder rijk; iedereen moet 

kunnen tennissen”, zegt Hamid. “Het 

mooiste is dat kinderen via tennislessen 

op plekken als Thialf doorstromen naar 

clubs. Sportbedrijf Arnhem streeft dan 

ook steeds meer naar samenwerking met 

verenigingen.” 

Alweer tien jaar werkt hij voor het 

Sportbedrijf, dat onderdeel is van de 

gemeente Arnhem. In 2000 werd hij, 

net klaar met zijn opleiding CIOS, voor 

de leeuwen geworpen. Hij mocht Geert 

Geurke, algemeen instructeur bij het toen-

malige CEWS (nu Sportbedrijf Arnhem), 

opvolgen. Hamid deed zijn werk goed 

en werd gevraagd voor diverse andere 

projecten. Nadat hij een tijd in Malburgen 

had gewerkt, kwam hij in 2006 in het 

Spijkerkwartier terecht. 

“Vroeger kwam ik als leerling van het 

Thorbecke (tegenwoordig Stedelijk 

Gymnasium red.) vaak naar Thialf om 

te zwemmen”, aldus Hamid. “Nadat het 

zwembad was gesloten, ben ik er lang niet 

geweest. Ik was verrast over hoe het eruit 

zag toen ik in 2006 terugkeerde, want het 

was helemaal opgeknapt.” Sindsdien geeft 

Hamid er met veel plezier les. “Je kunt 

merken dat er in het Spijkerkwartier veel 

hoogopgeleide mensen wonen. Het is hier 

prettig communiceren met ouders van 

kinderen die komen sporten.” 

Het Spijkerkwartier is razendsnel veran-

derd, vindt Hamid. “Toen ik een puber was 

en vanuit Presikhaaf naar de stad fietste, 

wist ik dat ik de wijk moest mijden. Hoewel 

alles wat daar te zien en te beleven viel 

natuurlijk wel spannend was.” De huizen 

in de wijk waren volgens Hamid toen bijna 

geen cent waard. “Maar achteraf”, lacht 

Hamid, “had ik tien jaar geleden een huis 

moeten kopen in het Spijkerkwartier. 

Het is nu bijna het mooiste stadsdeel van 

Arnhem. Op Presikhaaf na, natuurlijk. 

Want dat blijft mijn wijk.” 

Naast sportlessen geeft Hamid ook 

regelmatig gastcolleges op scholen. Die 

gaan over sport, maar ook over de rol van 

allochtonen in de Nederlandse samenle-

ving. Als Nederlander van Marokkaanse 

afkomst – hij vertrok op zijn zevende 

vanuit Al Hoecima naar Arnhem – houdt  

hij ervan om te prikkelen. Het liefste wil 

hij samenbinden, maar mensen moeten 

volgens hem wel kritisch naar hun eigen 

gedrag kijken. 

“Ik vind het belangrijk dat jonge 

Marokkaanse jongens en meisjes leren 

denken in de wij-vorm”, zegt Hamid. “En 

dan niet in de trant van ‘wij, Marokkanen’, 

maar ‘wij, Nederlanders’.” Zelfrelativering 

helpt hierbij volgens Hamid. Daar doet hij 

zelf aan mee. “Om het ijs te breken, maak 

ik vaak een geintje onder Marokkaanse 

jongeren: ‘Weten jullie dat de triatlon in 

Marokko is uitgevonden? Wij lopen naar 

het zwembad, we trekken gratis een baan-

tje en we komen op de fiets weer terug.’ 

Humor is van onschatbare waarde, dat heb 

ik ondervonden.” 

Hamid heeft ook een serieuze kant. Die 

Kijk op de wijk
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komt naar voren als hij spreekt over 

normen en waarden. Hij denkt graag terug 

aan zijn jeugd, toen het volgens hem nog 

heel anders toeging in de Nederlandse 

samenleving. Hamid is niet alleen opge-

voed door zijn ouders, zijn vier broers en 

drie zussen, maar ook door zijn buur-

vrouw, zo zegt hij. Die buurvrouw was 

ordentelijk en een tikkeltje streng. “Maar 

wel rechtvaardig”, zegt Hamid. 

Die herinnering aan zijn jeugd en de daar-

mee gepaard gaande hunkering naar meer 

sociale samenhang drijft hem in zijn werk. 

Sport bindt mensen samen, 

volgens Hamid. Een 

goede reden om naar 

Thialf te komen, of 

aan de projecten 

mee te doen 

die op 

Thialf worden georganiseerd door Hamid 

en zijn collega’s Nico Verrips en Hans van 

den Brink.

De komende tijd geeft Hamid op dinsdag 

tennislessen voor volwassenen. “Voor 

tien lessen betalen mensen slechts dertig 

euro”, aldus Hamid. Op woensdag is er 

voor kinderen een sportinstuif op de 

Krajicek Playground van Thialf. Verder 

werkt Hamid als begeleider mee aan een 

voetbaltoernooi op 5 mei, de jaarlijkse 

beachvolleybaltoernooien en het grote vol-

leybaltoernooi dat op 5 juni plaatsvindt. 

“Hiervoor zoeken we nog teams uit het 

Spijkerkwartier. Vorig jaar waren 

er maar twee teams, veel te wei-

nig. De eer van de wijk staat 

tenslotte op het spel”, 

lacht Hamid. 

Hamid is nog lang niet klaar met zijn plan-

nen op Thialf. “Wij beschikken over het 

allermooiste park van Nederland, dus dat 

moeten we uitbuiten.” Wekelijks komen er 

nu dertig tot vijftig volwassenen én kinde-

ren sporten, onder begeleiding van stagi-

aires van het mbo en het hbo. Voor ouders 

komt er binnenkort een kantine waar ze 

een kopje koffie kunnen halen. “We zijn 

volop plannen aan het ontwikkelen”, zegt 

Hamid. “Het allermooiste zou zijn als er de 

hele week gesport zou kunnen worden op 

Thialf. Vroeger komt dan weer een beetje 

terug; het wordt voor kinderen leuk om 

weer buiten te spelen. Als dat gebeurt, dan 

is mijn droom in vervulling gegaan.” 
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Onzichtbare zaken 
Lopende zaken

Pamir Super-
markt
Tekst: Gonnie Verbruggen

Het lijkt alsof vooral Turkse zaken het aan-

zien van de Spijkerlaan bepalen, maar dat 

klopt niet helemaal. De laatste jaren is er 

ook een Afghaans/Koerdische levensmid-

delenzaak, namelijk Pamir Supermarkt op 

de Spijkerlaan 41. Masood Shamal (spreek 

uit Massoed Sjamal) is de eigenaar. Kaleh 

Halil is de oorspronkelijke Koerdische 

oprichter, die nu meewerkt in zaak. ‘Ik 

heb de winkel drie jaar geleden van hem 

overgenomen’, vertelt Masood. ‘We zaten 

eerst op nummer 33, maar daar werd het 

te klein.’ 

Geldwisselaar

Masood wilde al een eigen zaak toen hij 

nog klein was. ‘In Afghanistan was ik 

anders dan mijn vader en broers. Die 

waren hoogleraar aan de universiteit 

of dokter. Ik wilde in de handel en was 

geldwisselaar. In Afghanistan bestond 

toen een levendige valutahandel’. Toen 

de Taliban aan de macht kwamen werd 

Masood vier maanden gevangen gezet. ‘Ik 

moest borggeld betalen om vrij te komen. 

Mijn familie was toen al gevlucht’. Ruim 

tien jaar geleden vluchtte Masood naar 

Nederland. ‘Ik woonde eerst in Groningen. 

Daar heb ik een opleiding tot elektro-

monteur gedaan en voor een groot bedrijf 

gewerkt’. Vier jaar geleden verhuisde hij 

naar Arnhem. ‘Dat is dichter bij Duitsland. 

Mijn familie woont in Bonn en Frankfurt’.

Het is puur toeval dat Masood een levens-

middelenzaak is begonnen. ‘Ik hoorde van 

de gemeente dat deze zaak werd verkocht. 

Ik heb toen geld van de gemeente geleend 

en er eigen geld in gestoken’. Masood wist 

niets van levensmiddelen. ‘Ik wist zelfs 

niet hoe een kassa werkte’, vertelt hij 

lachend, ‘Gelukkig was Kaleh er om me 

in te werken’. Voor wie van de oosterse 

keuken houdt, biedt Pamir Supermarkt 

een ruime keuze. Je vindt er een schap met 

verschillende soorten rijst uit bijvoorbeeld 

het Arabisch schiereiland, India, Turkije 

of Afghanistan en andere schappen met 

diverse soorten bulgur, linzen of cous-

cous. Ook heel bijzonder zijn de gebakken 

kikkererwten en het kikkererwtenmeel. 

Masood: ‘Dat is lang niet overal te krij-

gen’. Pamir Supermarkt is verder de enige 

zaak in Arnhem die Bosnische producten 

verkoopt. 

Dak van de wereld

‘In het begin liep de zaak niet goed. We 

hadden toen nog niet de Afghaanse pro-

ducten van goede kwaliteit in ons assorti-

ment. We maken nog steeds lange dagen, 

maar nu zie ik de zaak groeien. We kunnen 

de concurrentie in het Spijkerkwartier 

aan’. Masood legt uit dat hij het belangrijk 

vindt om de klant goed te adviseren. ‘Veel 

mensen weten niet hoe ze onze producten 

moeten gebruiken. We nemen er de tijd 

voor om het uit te leggen. Verder letten we 

vroeger vooral op de prijs en nu veel meer 

op de kwaliteit’. De klanten komen uit 

Arnhem en omgeving. ‘De helft is alloch-

toon. De autochtone klanten komen vooral 

voor de olijven en onze kruidenkaas, die 

we zelf maken. We gebruiken daarvoor 

veertien kruiden’. Hoe komt Masood aan 

de naam van zijn winkel? Pamir is de 

hoogste berg in Afghanistan die ligt op de 

grens met China. Er ligt altijd sneeuw en 

we noemen die plek het dak van de wereld. 

Mijn grootouders komen daar vandaan’. 

Ondanks de concurrentie bevalt het 

Masood goed op de Spijkerlaan. ‘En ik 

woon in de 1e Spijkerdwarsstraat. Lekker 

dicht bij de winkel. Bovendien wonen er 

aardige mensen’. 

Meer weten? Loop eens binnen bij 

Pamir Supermarkt, Spijkerlaan 41, 

of bel 06 – 4015 4285. Vraag dan 

naar Nauroz, het Afghaanse Nieuw-

jaarsgerecht. 
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Tekst: Thialf 

De lente komt er weer aan en in de 

speeltuin is het lekker zonnig. Op 

bouwspeelplaats Thialf is er weer 

van alles te doen.  Hoogtepunt is 

de Arnhemse Sportweek van 17 

tot en met 24 april. Voor die tijd is 

elke maandagavond tennis voor 

volwassenen. Vanaf 29 maart 

beginnen die activiteiten van 19.00 

tot en met 21.00 uur. Ook op de 

woensdagmiddag wordt er na de 

sport en spelinstuif om 16.00 uur 

tennisles gegeven voor kinderen. 

Vrijdag 9 april starten de skateles-

sen op Thialf. Voor kinderen die de 

sport onder de knie willen krijgen 

is er een skateleraar aanwezig. Ook 

volwassenen kunnen zich hier voor 

opgeven. Verder kunnen kinderen 

van dinsdag tot en met zondag 

komen spelen op Thialf. Op donder-

dagmiddag wordt er gevoetbald. 

Activiteiten:

3 mei Voetbaltoernooi 11.00-15.00 uur

4 mei Survivaldag 11.00-15.00 uur

6 mei Skelterdag 11.00-15.00 uur

12 mei Tennistoernooi 13.00-15.00 uur

5 juni Beachvolleybal 10.00-17.00 uur

26 juni Spijkerrock 12.00-24.00 uur

26 juli t/m 5 augustus 

Jeugdvakantie instuif i.s.m. SKAR Jeugdland M-art  

en Sportbedrijf arnhem

17 augustus Skelterdag 11.00-15.00 uur

19 augustus Mega-activiteit 11.00-15.00 uur

23 augustus Mega-activiteit 11.00-15.00 uur

25 augustus Skelterdag 11.00-15.00 uur

2  september Survival-activiteit 11.00-15.00 uur

11 September  Zomerfeest Op Thialf 11.00-24.00 uur

Ook per 7 april gaan we ook langer open. Kinderen kunnen dan 

ook nog even komen sporten of spelen. 

Kom naar Bouwspeelplaats Thialf aan de C.A. Thiemestraat 49, 

of bel naar 026-4422095  voor informatie of geef je op met een 

team voor het beachvolleybal.

Tekst: Marita Toonen

Het werkatelier PlaatsMaken (in verta-

ling Making Space) is sinds ongeveer 25 

jaar in het Spijkerkwartier gehuisvest. 

In dit werkatelier kunnen kunstenaars 

die zich bezighouden met grafische en 

digitale technieken gebruik maken van 

de aanwezige faciliteiten voor het maken 

van zeefdrukken, etsen en ook afdrukken 

van hout- en linosnedes. PlaatsMaken 

beschikt over de grootste hogedrukpers 

van Nederland.

Sinds kort biedt PlaatsMaken ook expo-

sitieruimte. Hierin laten kunstenaars die 

gewerkt hebben in het atelier hun werken 

zien, maar ook kunstenaars van andere 

disciplines kunnen er hun werk tentoon-

stellen. In de periode 18 april tot en met 23 

mei laten Catalogtree en Ferry Staverman 

hun werken zien. 

Catalogtree is een groepje van grafisch 

vormgevers/kunstenaars die met compu-

tergestuurde technieken hele grote pren-

ten hebben ontworpen. Dit is een voor-

beeld van oude ambacht op een nieuwe, 

moderne manier. De prenten verbeelden 

portretten in abstracte vorm.

Ferry Staverman laat ruimtelijke objec-

ten zien: grote en kleine voorwerpen van 

karton, bijeengebonden met touwtjes. Het 

werk van Staverman verbeeldt de werke-

lijkheid als het ware in plakjes.

De opening is op 18 april en vooral buurt-

bewoners zijn van harte uitgenodigd om 

een kijkje te nemen. Kijk voor meer infor-

matie op de site van PlaatsMaken.

Galerie PlaatsMaken

Emmastraat 73

6828 HD Arnhem

026 – 351 5697

www.plaatsmaken.nl

Openingstijden: dinsdag tot en met  

vrijdag van 12 – 17 uur,  

zondag 12-17 uur en op afspraak.

Bouwspeelplaats Thialf in teken Arnhemse Sportweek

Plaatsmaken: werkplaats en galerie in de wijk
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Bewoners bij elkaar op de koffie in het Spijkerkwartier

Tekst: Anook Cléonne en Carien Poissonnier

Sinds de prostitutie weg is uit het Spijkerkwartier is er veel 

veranderd in de wijk. Gelukkig veel ten goede. Echter, zo meen-

den buurtbewoner Anook Cléonne en ex-buurtbewoner Carien 

Poissonnier, er is ook slijtage ontstaan in de sociale samenhang 

tussen de bewoners. De oude garde en de nieuwkomers weten 

elkaar soms niet te vinden. Simpelweg, omdat het praatje over de 

heg niet meer zo gangbaar is.

Maar vaak liggen er de mooiste verhalen achter een voordeur 

verborgen. Carien en Anook vroegen zich af of er niet een manier 

te vinden was om buurtbewoners de mogelijkheid te geven die ver-

halen uit te wisselen? Een burenpraatje over de heg in het groot. 

Immers: het komt het Spijkerkwartier ten goede als de onderlinge 

saamhorigheid voelbaar blijft. Zo is het plan voor Kunst op de kof-

fie ontstaan. Uit de nieuwsgierigheid naar die verhalen. En vanuit 

het geloof dat het de leefbaarheid ten goede komt als er meer ver-

halen onderling worden gedeeld. Welke dag is daar nou geschikter 

voor dan de nationale burendag op 24 en 25 september?

Nationale burendag

‘Wij werken nu aan een plan waarin bewoners hun huis gedu-

rende het burenweekend openstellen voor andere buurtbewo-

ners’, vertelt Carien enthousiast. ‘Daarnaast hopen we dat ook 

koffiehuizen en andere plekken die van belang zijn voor de wijk 

mee willen doen’.  In pakweg twintig huiskamers is iets te ervaren 

dat verbonden is met een verhaal of met de geschiedenis van het 

huis. Tijdens het weekend is er een route die de bezoekers kunnen 

lopen langs alle plekken waar iets bijzonders is gemaakt, speciaal 

voor die plek. Huiskamers dus, maar ook koffiehuizen en andere 

plekken waar mensen samen komen.

Een kunstenaar in je huiskamer?

Kunst kan je op een open en niet betuttelende manier uitnodigen 

voor een gesprek, zo menen Anook en Carien. De initiatiefnemers 

zien kunst als ruim: het kan volgens hen een concert zijn, een 

gedicht, speciaal geschreven bij een verhaal van een bewoner, 

maar ook een dansperformance, of gewoon een mooi schilderij. 

Maar wat er ook gemaakt wordt, het verhaal van de gastheer in 

zijn huiskamer is de leidraad voor het te maken werk. Immers, 

het  achterliggende idee is dat indien je weet hebt van je buurman 

thuis, dat zich positief vertaalt naar de straat en de samenhang in 

de wijk.

Samen met de wijkbewoners

‘We kunnen het niet alleen’, zegt Anook. ‘Volgens ons wordt 

het pas echt geweldig als we het samen met de wijkbewoners 

doen. Met de wijk voor de wijk!’  Elan (voorheen Osmose) aan de 

Kastanjelaan, was al zo enthousiast dat ze is ingestapt als partner 

in ons plan. Daar zijn we heel blij mee omdat we zo nog meer 

mensen van allerlei achtergronden kunnen bereiken. Het idee is 

om het weekend te laten beginnen met een groot wijkontbijt in 

verschillende straten en voor De Lommerd. De Lommerd is toch 

de wijkhuiskamer van het Spijkerkwartier.

Meehelpen?

Nogmaals, zonder de bewoners die mee willen doen is de orga-

nisatie nergens. Om Kunst op de Koffie goed te kunnen starten, 

willen Anook en Carien u als buurtbewoner, ondernemer of kof-

fiehuis eigenaar, dan ook vragen ons te laten weten of u eventueel 

uw huiskamer open zou willen stellen. Dit houdt dan in dat u in 

het weekend van 24 en 25 september gastheer of dame bent in uw 

eigen huis of plek en dat u een kunstenaar, muzikant, of dichter 

uw verhaal vertelt waar mee hij dan aan de slag kan. Denkt u dat 

uw huiskamer niet geschikt is, maar vindt u het wel geweldig 

mee te helpen om een ontbijt te organiseren voor uw straat? Laat 

het dan weten aan de organisatie. In de volgende wijkkrant kunt 

u straks lezen wat Anook en Clarien daar allemaal voor nodig 

hebben. Nu is de organisatie vooral nieuwsgierig wie er mee gaan 

doen. Om de kunstenaars te verzamelen wordt samengewerkt 

met het GBK. Midden mei komt er een oproep voor kunstenaars, 

muzikanten, theatermakers, dansers in verschillende media, om 

plannen in te dienen voor de verschillende huiskamers, gebaseerd 

op de verhalen die we dan al van u hebben gekregen.

Wij maken dan straks een mooie selectie zodat de route van Kunst 

op de Koffie een route wordt van verbinding door alle lagen van de 

wijk, vol, verwondering en verbazing. 

We hopen dat we dan na  de burendag weer warm 

zijn gedraaid. Want wat ons betreft wordt Kunst 

op de Koffie een terugkerende manifestatie in het 

Spijkerkwartier.

Indien u mee wilt doen aan Kunst op de kof-

fie, laat het de organisatie dan weten op 

info@kunstopdekoffie.nl Geeft u duidelijk aan of 

u uw huis beschikbaar wil stellen (graag met uw 

adres), of dat u mee wilt doen aan het organise-

ren van een straat ontbijt. Beide mag natuurlijk 

ook. In de volgende wijkkrant vertellen Anook en 

Clarien meer over het definitieve plan en de gang 

van zaken.

Kunst op de koffie 2010
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J.H. Leopold: dichter aan  
de Spijkerstraat 
Tekst: Stef Ketelaar

Aan het uiteinde van de Spijkerstraat, waar de dames van 

lichte zeden zich tot voor enige jaren terug achter hun ramen 

posteerden, woonde ooit de dichter en classicus L.H. Leopold 

(1865-1925). Leopold bracht van 1870 tot 1883 zijn jeugd door 

op Spijkerstraat 405. Nadat de nummering werd veranderd is 

het huis echter niet meer terug te vinden. Jan Hendrik Leopold 

werd geboren in ’s-Hertogenbosch waar zijn vader leraar was 

aan de H.B.S., maar kwam via Goes in Arnhem terecht. De 

jonge Jan Hendrik was een vroeg wijs en ‘fijn stil kereltje’, 

aldus zijn biograaf J.M. Jalink. Hij zat meer met zijn neus in 

de boeken dan dat hij met andere kinderen aan het spelen was, 

waardoor deze hem ‘grootvader’ of ‘ouwe opa’ noemden. Toch 

kon hij bij de kinderspelen ook de gangmaker zijn, dankzij 

zijn originele invallen. Na de lagere school en het Arnhemse 

jongensinternaat, ging Leopold naar het gymnasium en in 1883 

liet hij zich inschrijven als student klassieke letteren aan de 

Universiteit van Leiden. Hierna vestigde hij zich te Rotterdam 

als leraar klassieke talen en maakte hij naam als dichter. Op 

latere leeftijd vermeed Leopold bewust contact met andere 

mensen, waarover hij zich verbitterd en schamper uitliet. De 

letterkundige Gerard Knuvelder, die ook in onze wijk woonde, 

schreef over Leopold: ‘Zonder twijfel vindt men in zijn werk 

verschillende gedichten die de onmiddellijke emotie, andere 

die de gewaarwording, weer andere die het spel van de fantasie 

uitdrukken; het meest typisch ”Leopold” zijn echter de gedich-

ten waarin de samenwerking van geest en gemoed in zelfbezin-

nende peinzing zich uitspreekt in verzen met doorgaans korte, 

rijmende regels met veel enjambement, ritmisch voortlopend; 

het gedicht lijkt bijna zonder speciaal begin of einde. Het lijkt, 

alsof de peinzing later moeiteloos hervat zou kunnen worden’. 

Muurpuzzel wordt  
Blind Sun
Tekst: Marita Toonen

Zoals in de vorige wijkkrant al was aangekondigd, is er op 

21 februari in de Lommerd een presentatie gegeven van drie 

schetsontwerpen ter vervanging van ‘De Muurpuzzel’ aan de 

tweede Spijkerdwarsstraat. Deze muurpuzzel (met beelden van 

kinderen en dieren uit de buurt) is in de zomer van 2009 door 

brand verwoest. De bewonersgroep Riethorsterstraat en 1e en 2e 

Spijkerdwarsstraat zetten zich samen met kunstenaarscollectief 

Plankaal in voor een nieuw kunstwerk. 

Onder het genot van een drankje konden de buurtbewoners 

kijken en luisteren naar de presentaties van kunstenaars Hester 

Oerlemans, Mirjam Kuitenbrouwer en Roland Schimmel.

De opkomst was goed en de sfeer was gezellig. Alle presentaties 

konden rekenen op bewondering van de buurtbewoners en van 

vele reacties in de geplaatste reactiebus. Uiteindelijk heeft een 

jury bestaande uit de initiatiefgroep van bewoners en Plankaal 

gekozen voor het ontwerp van Roland Schimmel. Volgens de jury 

laat het optische werk van Schimmel een beweeglijkheid zien voor 

de toeschouwer die kan worden geassocieerd met de bewogen 

geschiedenis van de plek. De jury verwacht dat de muurschilde-

ring lang zal blijven boeien.

De schetsontwerpen zijn mede gerealiseerd dankzij subsidie 

vanuit het wijkplatform Spijkerkwartier/ Spoorhoek. De volgende 

stap is het verkrijgen van voldoende subsidie om het gekozen 

ontwerp te laten uitvoeren. Daar is de initiatiefgroep nu volop 

mee aan de slag. De streefdatum is 1 augustus 2010. De bewoners-

groep participeert met dit project in de landelijke actie “Kern met 

pit”en dit houdt ondermeer in dat het project gerealiseerd moet 

zijn vóór 1 augustus 2010. 
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Wat was van u?
Door Sjoerd Kulsdom

Zaterdag - tijdens een wandeling heen 

en weer naar de supermarkt - viel het op. 

Winkelwagentjes, bierblikjes, verpakkin-

gen, een rolkoffer, vloerkleden, skeelers. 

In het Spijkerkwartier en de Spoorhoek, 

naast vuilcontainers, op de stoep, in de 

goot. Op deze pagina een greep uit een 

enorme stapel foto’s.
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Voor paal!
Tekst en foto: Sjoerd Kulsdom

Rondom het Velperpoortstation is een 

snerpend hoog alarmgeluid te horen.  

De bron blijkt de nieuwe OV-chipkaartle-

zer op perron 2 te zijn: die is stuk. In- en 

uitchecken bij deze zuil is nu onmogelijk. 

Alle OV-chipkaartgebruikers die nu op dit 

perron uit de trein stappen zullen eerst via 

de tunnel naar de kaartlezer op het andere 

perron moeten wandelen om te voorko-

men dat het volledige instaptarief van het 

tegoed op de chipkaart wordt afgeschre-

ven. De reizigers met OV-chipkaart die 

op het nippertje de trein richting Dieren 

probeerden te halen, hebben ook pech.

Een zoekopdracht op de website  

www.ov-chipkaart.nl met de woorden 

“buiten gebruik” of “buiten dienst” levert 

niets op. Het woord “stuk” wel trouwens: 

“Dat maakt het openbaar vervoer een  

stuk aantrekkelijker.”

Tekst: Loet van Mol

Al jaren organiseert de Werkgroep Spijkerkwartier 

de bloembakkenactie in de wijk. Ook in 2010 wordt 

deze vrolijke traditie voortgezet. Een grote groep 

vrijwilligers staat zaterdag 8 mei klaar bij de bloemen-

kraampjes om iedereen uit de wijk te helpen om de 

planten in dozen en tassen te stoppen en op karretjes 

en fietsen te laden.

De Werkgroep Spijkerkwartier heeft een rijkgescha-

keerd geheel van kleurige en fleurige zomerplantjes 

voor een schappelijke prijs op de kraampjes staan. De 

opbrengst van de bloembakkenactie komt ten goede 

aan de ondersteuning van wijkactiviteiten.

De Groengroep Spijkerkwartier-Spoorhoek heeft 

bloemrijke vaste planten en struiken klaar staan voor 

beheerders van boomspiegels. Zij kunnen op deze 

gezamenlijke straatplantdag de planten afhalen, die 

ze eerder hebben besteld. 

In de kraam van de Groengroep zijn ook ansicht-

kaarten te koop met ‘Groene groeten uit de wijk’, met 

afbeeldingen van de binnentuinen en bloemen op 

straat. Ook is het boekje ‘Tuinieren op 

de vierkante meter’ te koop. Voor iedere 

bewoner ligt bovendien een gratis folder 

klaar met daarin een overzicht en een 

beschrijving van de Spijkertuinen met de 

bijbehorende plattegrond.

Daarnaast komt de natuurlijke kwekerij de 

Keltenhof, Wijksestraat, Bergharen met 

prachtige vaste planten, zaden, klimplanten 

en gereedschap voor de eigen tuin. Plantjes 

kopen bij deze kwekerij betaalt zich terug 

want De Keltenhof doneert een percentage 

van de omzet aan de wijk. Het is ook moge-

lijk van te voren een bestelling te plaatsen 

bij de kwekerij via www.dekeltenhof.nl .

Iedereen is uitgenodigd om op 

8 mei naar de Lommerd te komen 

en aan de slag te gaan voor een 

groene en fleurige wijk.

36ste Bloembakkenactie & Straatplantdag 
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Pestvogel trekt bekijks 
in de Parkstraat
Tekst: Stef Ketelaar

Twee kleine vogeltjes die zich enige tijd ophielden aan de 

Parkstraat, trokken in maart heel wat bekijks. Nadat Linda 

Berends op 7 maart haar melding op de website Waarneming.nl 

had gezet, was dat het begin van een invasie van met verrekijkers 

en telelenzen uitgeruste vogelliefhebbers in onze wijk. Tegenover 

het voormalige protestantse kerkje en pal naast de vuilcontai-

ners posteerden zich vanaf die datum dagelijks een stel vogelaars 

afkomstig uit het hele land. De aanleiding voor alle opwinding 

waren twee vogeltjes die zich in de tuin van Parkstraat 70 tegoed 

deden aan de rode bessen van de Cotoneaster. Zelf kon ik de 

vogels met het blote oog nauwelijks zien, maar toen vogelaar Henk 

Neerings mij op 13 maart door zijn telescoop liet kijken, verscheen 

daar eindelijk de veelbesproken pestvogel, of Bombycilla garrulus, 

voor de kenners. Het is een prachtexemplaar: rood kuifje, zwart 

masker en keeltje, gele en rode streepjes op de vleugels. Neerings 

is helemaal uit Amsterdam naar de Parkstraat gekomen om de 

beestjes te zien. ‘Het is een paartje’, meent Adriana Doorduin, 

die in Sint Marten woont. ‘Fantastisch om deze vogels te zien, 

en dat hier midden in de stad!’ Neerings en Doorduin zagen de 

vogel slechts een keer eerder, maar dat was in het noorden van 

Scandinavië. Daar leven de pestvogels in de zomer en bouwen ze 

hun nesten. Vanwege de strenge winter in Scandinavië zakken 

de pestvogels af naar het zuiden. Zo kan het voorkomen dat ze in 

Nederland verblijven. Toch weet ik niet wat me nu meer fascineert: 

die wonderschone vogeltjes of het publiek dat ze trekken, de voge-

laars met hun camera’s en hun enthousiaste verhalen. Nu ik dit 

stukje schrijf zie ik dat de Parkstraat weer leeg is. Een pril zonnetje 

schijnt, het voorjaar lonkt. De pestvogels zijn weg en de vogelaars 

zijn gevlogen.

Foto’s Pestvogel: Erik de Waard

Foto vogelaars: Jacqueline Wolters
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Sloop dichterbij

Eerste ‘ArtTeam’ van 
de Vrijstaat actief
Negen jongeren versieren het oude pand 
van Stadsomroep aan de Dullertsstraat

Eerste werkbijeenkomst:
levendige discussies
En hoe vleermuizen en vogels dit jaar geheid een onderkomen vinden

Op vier zaterdagen in maart en april hebben jongeren (onder andere 
Booke, Floor, Eva, Lois, Sien, Victor, Bela, Loreen, Leon, Job, 
Erham, Elmer) onder begeleiding van Martin Nijman (ja, hij is weer 
in het land) met hulp van Bram Colenbrander een eigen schildering 
gemaakt op de dichtgetimmerde ramen van het STA-gebouw. Op 13 
maart is er gefotografeerd en ontworpen... 

De volgende zaterdagen is er geschilderd. Het resultaat zal vanaf 
3 april te bewonderen zijn op Thialf. Entree als altijd gratis!

Op 8 februari opende 
het Stedelijk Gymna-
sium haar deuren voor de 
eerste ‘Werkbijeenkomst 
Spijkerbroek’. Tot nu toe 
heeft een betrokken en en-
thousiaste groep bewoners 
(de zgn. overleggroep) met 
de gemeente meegedacht 
over de plannen voor het 
project Spijkerbroek. Die 
samenwerking is nu bijna 
voorbij. Een nieuwe fase 
start, waarin de grote 
lijnen worden uitgewerkt 
in concrete plannen. De 
gemeente organiseert drie 
tot vier keer per jaar een 
‘werkbijeenkomst’, waar 
geïnteresseerden mee 
kunnen helpen denken. 

Actuele Spijkerbroek-
onderwerpen stonden per 
tafel uitgestald. Zo werden 
de eerste ontwerpen van 
straten rond het park (Dul-
lertstraat, C.A. Thiemes-
traat en Thorbeckestraat) 
toegelicht. ‘Wat gaan we 
doen met de bestaande 
speelplekken?’, ‘Moet 

de Thiemestraat een- of 
tweerichtingsverkeer
worden?’, ‘Waar moeten 
de honden poepen?’. Deze 
en vele andere vragen 
kwamen aan bod. Ook 
over de nieuwe hekwerken 
rondom het park en het 
ontwerp van de ’Dullerthof’ 
(voormalige Dullertflat en 
Melkfabriek) ontstonden 
levendige discussies. 
Alle informatie die deze 
avond is verzameld neemt 
het ontwerp-team en de 
architecten ter overwe-

ging mee in hun verdere 
uitwerking.

Ook kon men zich aanmel-
den voor een vleermuizen- 
of een vogelkast. Hier is 
zeer enthousiast gebruik 
van gemaakt. De kastjes 
worden in het voorjaar 
door de gemeente be-
zorgd, zodat deze beestjes 
ondanks de sloop van de 
oude gebouwen een plekje 
hebben om te wonen. 
De prijsvraag voor een 
nieuwe naam voor het park 
leverde een aantal interes-
sante suggesties op. De 
gemeente gaat hier met 
de zogenaamde ‘straat-
naamcommissie’ mee aan 
de slag. 
De eerstvolgende werkbij-
eenkomst staat begin juni 
gepland. U wordt hiervoor 
door de gemeente uitge-
nodigd via de mail. Bent 
u nog niet geabonneerd? 
Geef u dan op via www.
arnhem.nl/spijkerbroek.

Om plaats te maken voor 
de geplande nieuw-
bouw en onze glorieuze 
nieuwe Grenspost voor 
de Vrijstaat Thialf, zal er 
gesloopt moeten wor-
den. Waarschijnlijk eind 
mei/begin juni start de 
gemeente met de sloop. 

Wat er als eerste tegen de 
vlakte gaat (de Dullertflat, 
de stadsomroep of het 
schooltje aan de Thie-
mestraat) is nu nog niet 
bekend. Wel staat vast dat 
we van de eerste klap een 
heugelijk moment zullen 
maken!
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Voedzaam
Tekst: Merijntje Betzema

Naar aanleiding van een artikel in 

deze wijkkrant over één van onze 

leuke, spannende supermarkten in 

de wijk besloot ik een aansluitend 

recept te schrijven. Mijn zoektocht 

voor het volgende gerecht begon al 

een paar weken eerder: ik wilde op 

mijn verjaardag voor het bezoek 

een snel, voedzaam en vegetarisch 

gerecht serveren. Ik zocht naar 

falafel uit de diepvries voor in de 

frituur. Die heb ik niet kunnen 

vinden. Maar bij mijn bezoek aan 

die ene supermarkt vond ik diverse 

soorten linzen en kikkererwten en 

bedacht ik me dat ik de falafel wel 

eens van a tot z zelf kon maken. Niet 

snel maar wel lekker!

Hoofdingrediënt van falafel is de kikker-

erwt. En dan bij voorkeur de gedroogde 

en niet die uit blik. De kikkererwt is in 

verschillende landen te vinden onder 

verschillende namen zoals keker, gar-

banzo, Spaanse erwt, chick peas en nohut. 

In Anatolië (Turkije) werd de kikkererwt 

8000 jaar geleden al geteeld. De versprei-

ding van deze zogenaamde peulvrucht 

uit de vlinderbloemenfamilie ging naar 

het Middellandse Zeegebied  en India. 

Tegenwoordig zijn de belangrijkste teelge-

bieden Australië, India, Iran, Pakistan en 

Turkije.

Kenmerk van de kikkererwt is de enorme 

hoeveelheid eiwitten die hij bevat. Maar 

dat niet alleen want hij zit ook vol koolhy-

draten en voedingsvezels. Verder bevat hij 

vet, tryptofaan, lysine en qua vitaminen 

en mineralen bevat hij B1, B6, foliumzuur, 

magnesium, ijzer, kalium, calcium en 

zink. Vandaar dat ik falafel een voedzaam 

gerecht zou kunnen noemen. Een goeie 

vleesvervanger is hij zeker.

Maar hoe maak je Falafel? En vooral, hoe 

maak je de lekkerste. Zoals ik al schreef 

onder andere door niet te kiezen voor kik-

kererwten uit blik. Dat betekent wel een 

goede voorbereiding voor je echt aan het 

werk kan. Je moet namelijk starten met 

het weken van de gedroogde kikkererwten.

Eerst de ingrediënten voor een 

gerecht van 4 tot 6 personen op  

een rij:

350 gram gedroogde kikkererwten

0,5 theelepel bakpoeder

1 uitje, gesnipperd

1-2 teentjes knoflook, fijngesneden

2 theelepel ongemalen komijnzaad (in de 

oven 5 minuten roosteren op 200 graden)

1 theelepel gemalen koriander

0,5 theelepel chilipoeder

1 theelepel zout

1 eetlepel citroensap

2 eetlepels verse munt

4 takjes koriander

4 takjes peterselie

olijflolie of frituurvet (plantaardig)

Spoel de kikkererwten goed af. Laat ze 

vervolgens met het bakpoeder en in water 

24 uur weken. Spoel ze schoon, laat ze uit-

lekken en dep ze droog. Doe de ingrediën-

ten  (behalve het bakpoeder en de olijfolie 

of het vet) in een keukenmachine of in een 

kom die geschikt is voor een staafmixer en 

pureer het geheel tot een zeer fijne pasta. 

Dit is erg belangrijk anders krijg je geen 

goeie falafel. Houd de structuur van het 

deeg goed in de gaten en voeg in de loop 

van de tijd eventueel broodkruim of bloem 

toe om het minder vochtig te krijgen of 

juist een beetje olie voor een minder droog 

resultaat. Als het deeg naar wens is, kun 

je het even in de koelkast zetten voor je 

start met het draaien van de balletjes. 

Zo worden ze steviger. Neem per bolletje 

falafel één eetlepel deeg en rol hier stevige 

balletjes. Met de bovenstaande hoeveel-

heid kun ongeveer dertig bolletjes draaien. 

Als je ze wilt frituren kun je ze het beste 

een poosje in de diepvries leggen, laat ze 

een klein beetje bevriezen. Dan verhit je de 

olie in de frituurpan tot 180 graden en bak 

de bolletjes in twee tot drie minuten voor-

zichtig goudbruin. Heb je geen frituurpan, 

dan hoef je de bolletjes niet te bevriezen. 

Verhit een flinke hoeveelheid olijfolie in 

een pan en bak je de falafel in vijf minuten 

goudbruin. Wel blijven keren tijdens het 

bakken.

Dit gerecht eet je met Turks brood, knof-

looksaus (zelf maken met bijvoorbeeld 

Turkse yoghurt is heerlijk) en groenten 

zoals tomaat, komkommer, sla, augurk, 

ingelegde peper en sambal of een andere 

hete saus naar keuze.

Foto: Sjoerd Kulsdom

Illustraties: Akke de Boer

Food around 
the corner
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Toen en nu

Schoolstraat
Foto: Ben Bongers

Een ansichtkaart van de Karel van 

Gelderstraat uit 1919 versus de huidige 

situatie in maart 2010. Binnenkort zal ook 

hier opnieuw een verandering  plaats-

vinden. De Karel van Gelderstraat en de 

Spijkerstraat worden verrijkt met circa 

twintig appartementen. Op het binnen-

terrein van de woningen kan worden 

geparkeerd.
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Lente in de wijk

Foto: Mark Schuring Gespot omstreeks 6 maart 2010: op een van de daken in de omgeving van de Parkstraat wordt muziek gemaakt.

Ingezonden foto’s

Insluipingen in de 
wijk
Tekst: Frank Reijnders en Joke Bartelink

De politie spreekt uit ervaring 

als zij het heeft over een toename 

van het aantal insluipingen als de 

zomerperiode nadert. De afgelo-

pen maand is het al een paar keer 

raak geweest. Naast alles wat de 

politie aan deze zaken doet, kun je 

als bewoner van de wijk een aantal 

preventieve maatregelen nemen. 

Insluipers actief

De politie krijgt veel meldingen en 

aangiftes van insluiping of inklimmen 

op klaarlichte dag in woningen, scholen, 

kantoren en verzorgingstehuizen. De 

werkwijze van de insluipers is even simpel 

als doeltreffend. Zij weten dat veel mensen 

in de zomerperiode hun ramen en deuren 

overdag open laten staan. Terwijl de 

bewoners bezig zijn in de tuin of even, vijf 

minuutjes naar boven zijn gelopen, slaan 

de daders hun slag. Via de achterdeur of 

schuifpui, een geopend raam of door op 

het balkon te klimmen, zien zij kans snel 

naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen 

ze de portemonnee van de keukentafel. 

Of de laptop, mobiele telefoon, flatscreen 

uit de woonkamer. Alles wat van waarde 

is en zo voor het grijpen ligt verdwijnt in 

hun zakken. Als ze betrapt worden door de 

bewoners hebben ze altijd wel een smoes 

bij de hand. Bijvoorbeeld dat ze op zoek 

zijn naar iemand. Ze deinzen er ook niet 

voor terug om iemand te bedreigen als ze 

betrapt worden. 

Verzekering keert niet uit bij  

insluiping!

Onze waarschuwing is dan ook: wees er 

alert op dat dit kan gebeuren. Vooral laat 

in de middag en vroeg in de avond. Door 

deuren en ramen waar u geen zicht op 

heeft niet open te laten staan, bijvoor-

beeld. Denk er ook aan dat een vliegenhor 

simpel te verwijderen is. En sluit ook de 

schuur goed af: ook dure (brom)fietsen en 

gereedschap zijn gewilde artikelen voor 

een insluiper. Laat niet iedereen die via 

de intercom bij de flat aanbelt klakkeloos 

binnen. Mocht je een onbekend persoon 

op verdachte wijze in je omgeving rond 

zien lopen en vertrouw je het niet, bel dan 

de politie. Noteer kentekens en bijzondere 

kenmerken. En tot slot: houd er rekening 

mee dat de verzekering alleen uitkeert bij 

diefstal als er daadwerkelijk is ingebroken, 

niet bij insluiping.

Ingezonden bericht



Belangrijke  
informatie
Handige telefoonnummers

Algemeen informatienummer van de gemeente: 0900 – 1809

Afvalophaaldienst SITA: 4460490

Melden overlast drugs- of alcoholverslaafden: 3524299

Politie: 0900 – 8844

Wijkcentrum De Lommerd: 4423549

Agenda van vergaderingen

Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek komt bijeen  

op de woensdagen en start om 19.30 uur in De Lommerd, 

Spijkerstraat 185a. Het vergaderrooster voor 2010 is: 12 mei, 30 

jun, 8 sep, 27 okt en 8 dec.

De Werkgroep Spijkerkwartier vergadert op de dinsdagen:  

13 apr, 27 apr, 11 mei, 25 mei, 8 jun, 22 jun, 6 jul, 20 jul, zomer-

stop. 14 sep, 28 sep, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec en even-

tueel 21 dec 2010.

Werkgroep Spoorhoek: raadpleeg voor vergaderdata 

www. spijkerkwartier.net. Locatie: Spoorwegstraat 48

Spreekuur wijkagenten

De wijkagenten Joke Bartelink en Frank Reijnders houden 

spreekuur donderdags van 19.00 tot 20.00 uur, hoofdbureau 

van politie, Beekstraat 39. U moet eerst een afspraakmaken:  

bel naar 0900-8844 of stuur een e-mailbericht naar  

joke.bartelink@gelderland-midden.politie.nl

Colofon

Redactie:  Akke de Boer, Merijntje Betzema, Sjoerd Kulsdom, 

Stef Ketelaar, Tom Kuiper, Lex Kwee, Marita Toonen 

en Gonnie Verbruggen

Ontwerp: Sjoerd Kulsdom en Merijntje Betzema

Druk: HPC

Oplage: 4000

Foto’s en tekeningen in dit nummer

Akke de Boer, Gonnie Verbruggen, Sjoerd Kulsdom,  

Suzette Pauwels, Wiebke Wilting, Joep Manaerts.

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: 7 mei 2010

Oproep aan bewoners 
rondom Garage Zijm
Garage Zijm op de Boulevard Heuvelink is verkocht. 

Spannende tijden voor de omwonenden. Waarom? 

Er liggen plannen klaar voor de bouw van 30 garage-

boxen. Daarom deze oproep aan omwonenden en 

mensen uit de buurt. Voel je je betrokken, stuur dan 

een brief naar de gemeente en geef alvast aan dat je 

op de hoogte bent van de aanvraag voor een bouw-

vergunning van 30 garageboxen en dat je van actuele 

ontwikkelingen op de hoogte wilt worden gehouden. 

Dossiernummer: 091200768

Locatie: Boulevard Heuvelink 184

Betreft: Bouwaanvraag voor 30 garageboxen

Aanvraag 8 december 2009 ingediend

Contactpersoon: Marcel Bruens 026-377 51 38

Nieuwe gemeenteraad
De PvdA had het begin dit jaar te druk met 

campagnevoeren om de namen van kandidaten uit 

het Spijkerkwartier door te geven. Daardoor ontbrak 

in de vorige Wijkkrant op Lijst Spijker de nr 1, PvdA 

lijsttrekker Willem Hoeffnagel. 

Inmiddels zijn ook de voorkeurstemmen geteld en 

zijn van Lijst Spijker Willem Hoeffnagel (PvdA, 

Boulevard Heuvelink) en Udo Kelderman (VVD, 

Emmastraat) in de raad gekozen.

Ingezonden bericht

Bezorgers gezocht!
Voor de bezorging van de wijkkrant kunnen 

we best wat hulp gebruiken.  Het gaat om 

enkele straten in het Spijkerkwartier, waar-

onder de Boulevard Heuvelink, bezorging bij 

Rijnstad en op het Stadhuis, en postverzen-

ding vanuit De Lommerd. Lijkt het je wat? 

Het kost maar weinig tijd: één keer per twee 

maanden een paar uurtjes. Gewoon doen, wij 

zijn er erg blij mee.

Schrijf een briefje met daarop “WIJKKRANT 

BEZORGING”, je naam en adresgegevens, en 

doe dat bij De Lommerd in de brievenbus. Wij 

nemen dan contact met je op.


