
Een nieuwe rubriek in de 
krant: Sport in de wijk. Met 
de vele tientallen sport-
clubs die Malburgen rijk 
is zetten we de komende 
edities elke keer een andere 
in de schijnwerpers.  
We trappen af met voetbal-
club MASV uit West.
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Ons opinieonderzoek De Vraag 
gaat deze maanden over win-
kelcentrum Drieslag.   
Sinds 2019 probeert de ge-
meente Arnhem met partner 
organisaties en bewoners het 
winkelcentrum meer aan-
trekkelijk te maken. De Vraag 
wat denkt u dat hieraan kan 
bijdragen? 
Doe het onderzoekje op:
www.malburger.nl/de-vraag

Een oase voor bijen 

in Malburgen
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Vanaf 6 mei vroegen we u naar de 
manier waarop u de Corona crisis 
hebt ervaren. Tot 27 juni konden 
bewoners hierop antwoorden via 
de wijkwebsite Malburgen.nl. In 
15 vragen - de rubriek heet niet 
voor niets De Vraag - probeerden 
de wijkmedia uit te vinden welke 
effecten het virus en de maatrege-
len van de overheid op wijkbewo-
ners hebben (gehad).

Hoogste aantal deelne-
mers aan De Vraag ooit
Maar liefst 503 keer werd er meegedaan 
aan De Vraag over Corona. Na een fikse 
correctie bleven er 447 resultaten over. 
Hiermee scoort deze De Vraag tot nu toe 
het hoogste qua aantal deelnemers. 
Wat verder opviel is dat deze keer ook 
redelijk wat jongeren meededen (onder de 
30 jaar) met 15.6% van het totaal aantal 
deelnemers.

Wat sprong er vooral uit?
De link naar alle 15 resultaten van deze De 
Vraag is online te vinden op Malburgen.
nl. Een aantal van de resultaten die naar 
onze mening het interessantst zijn staan 
hieronder aangegeven.

>> Op De Vraag: kent u mensen uit uw 
persoonlijke omgeving (familie, buren, vrien-
den) die besmet zijn geraakt en ziek zijn 
geworden door het Coronavirus, in Malbur-
gen of daarbuiten woonachtig?
 
Gaf aan:

• 45.2% - Nee, ik ken persoonlijk 
niemand die ziek is geworden in of 
buiten Malburgen.

• 22.6% - Ja, ik ken wel een persoon/
personen die ziek zijn geworden, maar 
niet in de wijk Malburgen

• 14.1% - Ja, ik ken wel een persoon/
personen die ziek zijn geworden in de 
wijk Malburgen

• 18.1%  - Ja, ik ken wel een persoon/
personen die ziek zijn geworden in de 
wijk Malburgen en daarbuiten

>> Op De Vraag: hoe ervaart u de Coron-
acrisis persoonlijk tot nu toe? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
 
Gaf aan:
• 11.1% - Ik ervaar de coronacrisis en 

verplichte maatregelen niet als lastig 
of zwaar, deze hebben weinig invloed 
op mijn persoonlijke leven.

• 36.8% - Ik ervaar de coronacrisis en 
verplichte maatregelen als lastig maar 
niet als zwaar

• 15.8% - Ik ervaar de coronacrisis en 
verplichte maatregelen als zwaar om 
sociale redenen (zie weinig of geen 
familie, bekenden etc.)

• 8.9% - Ik ervaar de coronacrisis en ver-
plichte maatregelen als zwaar omdat 
het veel stress en spanningen geeft  
zoals het verplicht thuisblijven

• 12.2% - Ik ervaar de coronacrisis en 
verplichte maatregelen als zwaar om 
specifieke gezondheids- redenen (ik 
behoor tot een risicogroep, het virus is 
extra gevaarlijk voor mij)

• 15.2% - Ik ervaar de coronacrisis en 
verplichte maatregelen als zwaar om-
dat ik nu veel minder/ geen werk heb.

>> Op De Vraag: wat vindt u van de maatre-
gelen die worden genomen door de Neder-
landse overheid om het virus aan te pakken 
en de verspreiding van het virus tegen te 
gaan?
 
Gaf aan: 
• 53.6% - Ik vind de maatregelen vol-

doende, de overheid doet wat het kan 
doen.

• 28.6% - Ik vind de maatregelen onvol-
doende, de overheid moet de geno-
men verplichte  maatregelen bijvoor-
beeld strikter handhaven.

• 17.9% - Geen mening.

>> Op De Vraag: wat vind u van de infor-
matie vanuit de gemeente Arnhem over de 
corona crisis en de op te volgen verplichte 
maatregelen?
 

Gaf aan:
• 67.9% - Ik vind de informatie duidelijk 

en voldoende.
• 7.1% - Ik vind de informatie onduide-

lijk en/of onvoldoende.
• 25% - Geen mening/ ik ben niet be-

kend met de corona-informatie vanuit 
de gemeente Arnhem. 

De Vraag
Winkelcentrum Drieslag

 
Al lange tijd is Winkelcentrum Drie- 
slag voor veel bewoners in Malburgen 
niet meer het winkelcentrum voor 
hun dagelijkse boodschappen. Dat is 
jammer want het winkelcentrum biedt 
een goede keuze aan supermarkten en 
andere soort winkels dicht in de buurt. 

Sinds 2019 is de gemeente Arnhem 
met verschillende partnerorganisaties, 
winkeliers en bewoners druk bezig het 
winkelcentrum uit het slop te trekken.
Het moet weer een aantrekkelijk en 
gezellig winkelcentrum worden. 

Bezoekt u het winkelcentrum Drieslag? 
Wat vindt u van het winkelcentrum? 
Wat kan bijdragen om het winkelcen-
trum Drieslag te verbeteren? Dat zijn 
vragen die we in de De Vraag  deze keer 
stellen. 

Doe mee en vul het opinie onderzoekje 
in op: 

malburger.nl/de-vraag

 

De Vraag - over de Corona crisis in Malburgen
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Under The Tree
centrum voor lichaam, geest en ziel

Activiteiten gericht op spirituele en 
emotionele groei afgestemd op de 
belevingswereld van het kind. 
Op woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Kijk op de website voor actuele tijden.

& ouder

Klaverlaan 1A Arnhem  |  www.underthetree.nl  |  info@underthetree.nl

Yoga   Dans

Spel   Reiki

Malburgen een oase voor bijen?Mirjam Alexander kwam anderhalf jaar 
geleden in Malburgen West wonen, 
aan de Klaverlaan. Ze heeft het er 

prima naar haar zin. Maar één ding was haar 
meteen al een doorn in het oog; de enorme 
hoeveelheid stoeptegels en klinkers in haar 
straat. Samen met haar gezin en buurman 
Leendert Martijn (van Under the Tree, het 
centrum voor persoonlijke ontwikkeling) deed 
ze er wat aan. En hoe! Een prachtige bijentuin 
is het resultaat. Maar er zit nog meer vrolijk 
bijennieuws in de pijplijn… 
Want rondfietsend zag ze met lede ogen aan dat bloem-
rijke velden aan de Nijmeegseweg steeds weer helemaal 
kort gesnoeid werden. Terwijl het juist zo belangrijk is 
dat bijen en andere insecten zich weer willen huisvesten 
in onze omgeving. Want daarmee ontstaat weer een 
verrijking van de biodiversiteit, in plaats van de constan-
te verarming die nu aan de gang is. Mirjam: “Door anders 
te maaien en door bepaalde bloemen en struiken te laten 
staan (of te zaaien) trek je veel meer nuttige insecten 
zoals bijen aan. En de stad wordt fleuriger. Ik ben betrok-
ken bij meerdere projecten, ook vanuit de Stadskeuken 
waar ik werk, die de bijen ondersteunen. Een daarvan is 
Zaai een zaadje. Vrijwilligers in de Stadskeuken hebben 
meer dan duizend zakjes met vier gram bijenbloemzaad 
gemaakt. Iedereen die doneert voor een bijenoase (met 
goed voedsel en schuilplaatsen) in Arnhem, krijgt als 
dank zo’n zakje. Mijn oorspronkelijke idee was om aan 
de Nijmeegseweg een bijenoase te maken. Maar door 
het veranderde maaibeleid is het gazon daar al veran-
derd in een kruidenveld. Dat is al beter voor insecten. 
Samen met onder meer Heel Arnhem Schoon, andere 
vrijwilligers, de gemeente, Dolmans Landscaping en met 
advies van Arnhem Zoemt zijn we nu aan het kijken waar 
een betere plek voor de bijenoase is in de wijk. Als er 
meer nieuws is, hoort iedereen dat meteen!”
 

Klaverlaan als bijenwalhalla
 

Terug naar haar eigen ‘bijenoase’; in vier mooie, ruime 
plantsoenen heeft ze – in coronatijd – met haar kinderen 
en de buurman gegraven, gespit, aangelegd en geplant 
met als resultaat een aantal bijentuinen. Een vrijwilliger 
uit Elden maakte een bijenhotel, een mevrouw uit de 
buurt kweekt speciaal bij-vriendelijke plantjes en Cristia-
no, een jongen uit de buurt, spaart blikjes en de op-
brengst is voor de bijen. Het wijkplatform heeft Mirjams 
aanvraag voor een bijdrage gehonoreerd en voilà: de 
Klaverlaan is nu omgetoverd in een bijenparadijs. “Ik heb 
er veel plezier van, maar ik wil ook vooral andere mensen 
laten zien – op een laagdrempelige manier – dat het heel 
leuk is om de natuur een handje te helpen.” 

“Het gaat om wilde bijen”, verduidelijkt Mirjam. “Die leven 
solitair, alleen dus, en leveren geen honing. Ze vormen 
geen plagen en steken niet. Ze hebben het hele jaar door 
eten nodig en dat halen ze bij allerlei verschillende voed-
selbronnen. Van bloembollen tot struiken en van voor- en 
najaarsbloemen tot fruitboompjes. Dat de gemeente en 
Dolmans de maaihoogte op sommige plekken verhogen, 
heeft echt niks te maken met bezuinigingen, maar juist 
alles met het aanjagen van een grotere biodiversiteit. Als 
bloemen meer blijven staan, huizen er veel meer insec-
ten in de wijk.”

Meer weten? Kijk eens op zaaieenzaadje.nl of loop/fiets even door de 
Klaverlaan om te kijken. Wil je zelf iets ondernemen en weet je niet 
precies hoe of waar je moet beginnen? Neem dan even contact op met 
Hanspaul Maarseveen, opbouwwerker Malburgen (h.maarseveen@
rijnstad.nl). Voor je het weet, is Malburgen aan het zoemen!

Mirjam Alexander en Leendert Martijn in de bijentuin aan de Klaverlaan
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Voor een kleurrijk 
afscheid
Bent u benieuwd wat er allemaal  
mogelijk is rondom een uitvaart? 
Wat de kosten zijn?

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld 
de nieuwe manier van natuurlijk  
opbaren zonder koelplaat?

En wilt u graag uw wensen samen 
op papier zetten ?

Ik inspireer u graag over de vele 
mogelijkheden.

Bel voor een vrijblijvend gesprek 
met 06-15111383

www.cecileuitvaartzorg.nl

www.cecileuitvaartzorg.nl
tel. 06-15111383

Cécile van Hattem-Smeets  
‘ik woon in Malburgen’

Waterschap Rivierenland steunt 
Stichting Heel Arnhem Schoon 
(HAS) 
Vrijdag 29 mei doneerde Waterschap Rivierenland 
4 schepnetten in de buurten van Malburgen-Oost 
aan de vrijwilligers van Stichting Heel Arnhem 
Schoon. Steeds meer vrijwilligers melden zich aan 
bij deze stichting om de buurt, de strandjes en het 
water schoon te houden van zwerfafval. Samen 
met haar moeder en broer meldde Anna (8 jaar) 
zich ook aan als vrijwilliger. Zij mocht één van de 
schepnetten in ontvangst nemen. 
Waarom heb jij je aangemeld als vrijwilliger Anna?
‘Ik vind de natuur heel belangrijk. Daarom help ik opruimen 
zodat de dieren niet ziek worden of vast komen te zitten in 
afval.’ 

Hoe vaak ruim je zwerfafval op?
‘1x per week.’

Met wie ga je dan opruimen? 
‘Meestal met Jip mijn buurjongen en zijn moeder en mijn 
moeder. En soms ga ik een blokje alleen. Iemand van school 
die heeft ook een grijpstok dus daar ga ik binnenkort ook mee 
afval rapen.’ 

Heb je een eigen grijpstok?
Ja, ik had eerst een grote grijpstok gekregen, want de kin-
der-grijpstokken waren op. En die was niet zo fijn, want die 
was te lang. Maar nu heb ik een kinder-grijpstok met een dino 
erop. 

Wat voor afval vind je het meeste op straat? 
‘Sigaretten peuken. Maar met de stok kan je die meestal goed 
oprapen om weg te gooien.’

Weet jij wat de FIXI-app is?
‘Dat is een app op je telefoon waarmee je foto’s kunt maken 
van afval en deze stuur je dan op. Dan laat de gemeente het 
afval opruimen. Ik moest vorige week iets weggooien bij ons 
in de container en toe lag er allemaal afval naast. Toen zei 
ik: Mam, je moet even een foto maken met FIXI. Dat heeft ze 
toen ook gedaan en toen werd het afval opgehaald.’ 

Wat vind je ervan dat mensen hun afval gewoon op straat en op 
de strandje gooien?
‘Heel raar en ook heel lui. Je kan toch ook gewoon naar een 
prullenbak lopen als je iets wilt weggooien en als die er niet is 
kun je het mee naar huis nemen en daar weggooien.’ 

Wat zou je willen voor de toekomst? 
‘Dat mensen gewoon hun afval in prullenbakken gooien en 
dat er meer prullenbakken zijn ook voor sigaretten. Ik zou het 
ook leuk vinden als er meer kinderen mee zouden doen.’

Wil jij net als Anna ook meehelpen je buurt schoon te 
houden? Stuur dan een mailtje naar heelarnhemschoon@
hotmail.com

Bert & Jo Spiek 65 jaar getrouwd
 

Op 22 juni vierden Bert en Jo Spiek hun 65- jarig huwelijk.
Door de Coronaregels hadden zij totaal geen verwachting van een 
feestelijke dag. Tóch hebben hun dochters ervoor gezorgd dat deze 
heuglijke dag tóch een feestelijk tintje kreeg. Er was een soort van 
bezoekrooster gemaakt en gezeten in hun mooi versierde tuin kwa-
men er de hele dag veel (voor hun) onverwachte gasten op bezoek.
Zo kunnen zij tóch terugkijken op een mooie en feestelijke dag.
 
Vijf jaar geleden besteedden we aandacht aan het zestigjarig 
huwelijk van Bert en Jo Spiek en we doen het met plezier weer! 
Namens de gehele redactie van harte gefeliciteerd met jullie 65 
jarig huwelijk!
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Een van de organisaties die ondanks de beperkende 
maatregelen van de afgelopen maanden toch gro-
tendeels door bleef werken, was De Blauwe Tomaat. 
De Blauwe Tomaat is een prachtig mobiel initiatief 
van een groep gedreven vrijwilligers. Vier dagen 
per week trekken zij er met een opgeknapte voor-
malige SRV wagen op uit om bewoners in Arnhem 
betaalbaar groente en fruit te bieden. Ze doen dit 
op verschillende locaties, waaronder het Duifje. We 
hebben al eerder aandacht hieraan besteed. Maar 
in deze bijzondere tijd waren we erg benieuwd hoe 
het De Blauwe Tomaat zou vergaan. Daarom een 
gesprek met een van de vrijwilligers, Marloes. op de 
standplaats in Het Duifje.

Het derde jaar
Wat ook zo mooi is aan De Blauwe Tomaat is dat het iets blij-
vends is. Niet een pilotproject dat met veel subsidie is opgetuigd 
en binnen 1 a 2 jaar weer stilletjes verdwijnt, maar een echt 
groen en sociaal bewustzijnsproject dat gedragen wordt door de 
vrijwilligers en groeit sinds het begin in 2018. Dat zie je bijvoor-
beeld aan de uitstraling van de voormalige SRV kar. Die was 
sinds ons eerdere bezoek onherkenbaar wit maar is nu omgeto-
verd in een bus met felle herkenbare kleuren en het logo van De 
Blauwe Tomaat. De vrijwilligers dragen nu allemaal passende 
uniforme t-shirts. Alles maakt een indruk van een organisatie die 
al jaren met veel ervaring draait.

Moest je eerst de nauwe bus in om je groenten en fruit uit te 
kiezen; nu staat het meeste in een overzichtelijke opstelling bui-
ten onder een luifel. Marloes legt uit dat dit te maken heeft met 
de verplichte maatregelen. Omdat de Blauwe Tomaat voor het 
grootste deel van de afgelopen maanden toch door bleef werken 
moest er een veilige 1.5 meter oplossing worden gevonden om 
de bezoekers een mogelijkheid te bieden hun groente en fruit te 
laten kiezen. Die is er nu met een opstelling buiten en onder een 
luifel, met natuurlijk de verplichte afstand.
Volgens Marloes is er nu meer aanloop dan voorheen klanten 
maken voor de opstelling nu makkelijker een praatje. Het is 
veilig – en zeker tijdens de coronacrisis heeft de Blauwe Tomaat 
een extra sociale functie. 

Bewoners die niet naar de supermarkt durfden of nauwelijks bui-
ten kwamen konden toch even een sociaal moment hebben. De 
koffietafel is er nu niet, maar die komt straks als het mag zeker 
weer terug, aldus Marloes.
 

Nieuw – het fruitpakket voor particu-
lieren en het fruitabonnement voor 
bedrijven 
 

Nieuw van De Blauwe Tomaat is het fruitpakket. Vanaf 15,- Euro 
kun je een fruitpakket (anoniem) laten bezorgen in Arnhem. Het 
mooie is dat dit ook echt groen wordt bezorgt, namelijk door de 
Groene Rijders. Overigens zit de bezorging van de pakketten bij 
de prijs in, er wordt dus niets extra’s berekent.

Voor bedrijven heeft De Blauwe Tomaat het fruitabonnement 
ontwikkeld. Wekelijks kunnen Arnhemse bedrijven fruit afne-
men. Niet alleen zorgen ze hiermee voor heerlijk vers fruit voor 
personeel maar onder het mom van “Jij fruit = zij fruit!” worden 
met de inkomsten hieruit tientallen arme gezinnen in Arnhem 
met vers fruit en groente ondersteund.

Meer informatie over zowel De Blauwe tomaat, haar doelstellin-
gen en  het fruitpakket voor particulieren als het fruit abonne-
ment voor bedrijven kun je hier vinden: https://www.deblauwe-
tomaat.nl/en op de socials voor het laatste nieuws: Facebook 
en Instagram

De Blauwe Tomaat staat elke dinsdag in de wijk Malburgen
Bezoek de Blauwe Tomaat in de wijk Malburgen op elke dins-
dagmorgen in wijkdeel Het Duifje en in de middag in Immerloo:

Nieuw van De Blauwe Tomaat - Fruit-service
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Wij waren erg blij toen we in febru-
ari hoorden dat wij, OD205, de op-
dracht hebben gekregen voor het 
project Nijmeegseweg. Wij vinden 
het namelijk belangrijk en leuk om 
samen met bewoners, toekomsti-
ge bewoners en/of omwonenden 
aan plannen te werken. En wij 
hebben goede herinneringen aan 
eerdere opdrachten in Arnhem. In 
de vorige wijkkrant stelden we ons 
zelf voor. In deze wijkkrant gaan 
we dieper in hoe we het participa-
tieproces gaan uitvoeren.  
 
Vier bijeenkomsten 
 

In de eerste bijeenkomst willen wij vooral 
van de leden van de klankbordgroep leren.
Hiervoor organiseren wij wandelingen 
door het plangebied en de direct aangren-
zende straten. Tijdens de wandeling horen 
wij graag over deze plek, de bijzonder-
heden ervan en de geschiedenis. We 
laten ons informeren over de plaatselijke 
problemen en horen graag wat de wensen 
voor de toekomst zijn. Daarnaast is dit 
een mooie gelegenheid om elkaar goed en 
ongedwongen te leren kennen. We gaan 
immers een traject in van meerdere maan-
den waarin we intensief samenwerken. 
Om zo veel mogelijk rekening te houden 
met persoonlijke plannen bieden wij de 
wandelingen op twee zaterdagen aan.  
Op 18  juli en op 15  augustus 2020. 

In de tweede bijeenkomst 
staat samen dromen cen-
traal
Wat kan het toevoegen van woningen in 
positieve zin betekenen? Wij willen alle 
leden van de klankbordgroep de gelegen-
heid geven hun ideeën te verduidelijken en 
helpen daar actief aan mee. We gaan op 
zoek naar de gewenste beleving en sfeer 
langs de Nijmeegseweg. Daarvoor richten 
wij het lokaal van de bijeenkomst zo in 
dat op verschillende plekken gewerkt kan 
worden. Denk aan een tafel waarop mood-
boards worden gemaakt, een werkbank 
waarop maquettes in elkaar worden gezet 
of een schrijftafel voor mensen die hun 
ideeën liever opschrijven. Iedereen kan, op 
de manier die  het beste ligt, meedromen 
over de toekomst van de Nijmeegseweg. 
De bijeenkomst zal medio augustus-
plaatsvinden, in de avond. 

Project Nijmeegseweg - een bijdrage van OD205 
Doe mee met het participatieproces en neem deel aan de bewonersbijeenkomsten

In de derde bijeenkomst 
samen werken aan de toe-
komst.
Ter voorbereiding van dit blok schetsen 
wij één scenario waarin de opgehaalde 
ideeën en informatie aan bod komen.  
Dit scenario is geen ontwerp maar de 
basis voor een goed gesprek. In de bij-
eenkomst werken wij aan de thema’s die 
we van belang achten, zoals bijvoorbeeld: 
het openbare groen, de verbindingen voor 
voetgangers en fietsers, het woningbouw-
programma, de maatschappelijke voorzie-
ningen of de vorm van de gebouwen.  
De persoonlijke verhalen van bewoners uit 
eerdere bijeenkomsten en referentiemate-
riaal van ons helpen daarin. Het resultaat 
nemen wij mee naar bureau en werken het 
daar uit tot een concept schetsontwerp. 
De bijeenkomst zal wederom in de avond 
plaatsvinden. 
 

In de vierde bijeenkomst 
gaan we samen verbeteren 
en adviseren 
Wij presenteren het concept schetsont-
werp aan de klankbordgroep. Dit doen we 
door middel van een grote situatieteke-
ning, themakaartjes en een maquette of 
een film waarin het ontwerp goed te zien 
zal zijn. Vervolgens vragen wij om kriti-
sche feedback. Iedereen krijgt de kans om 
zowel de positieve als negatieve persoon-
lijke aandachtspunten te benoemen. 
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Bewoners nemen deel aan een bewonersbijeenkomst tijdens een eerder project van OD205.

Gezamenlijk kijken we of het concept 
schetsontwerp het vertrouwen geniet van 
de klankbordgroep. Als dat het geval is 
gaan we op bureau het schetsontwerp 
verder afmaken, waarbij wij concrete 
verbetervoorstellen van de bijeenkomst 
integreren. 
De vierde bijeenkomst hebben we gepland 
voor een avond eind november. 

De klankbordgroep zal over het resultaat 
van de vier bijeenkomsten, het steden-
bouwkundig schetsontwerp een advies in 
richting gemeente uitbrengen.  

Daar waar nodig zal OD205 tussen de vier 
bijeenkomsten de gemeente of andere 
partijen raadplegen. De inzet is natuurlijk 
dat iedereen blij wordt van het schetsont-
werp. 
Alleen als dat lukt kan het project de 
volgende fase in. De fase waarin het con-
creet wordt uitgewerkt. Daarvoor moet het 
College van B&W groen licht geven. 

Meedoen
Helaas lukt het niet om alle bewoners 
uit Malburgen op tijd voor de eerste bij-
eenkomst op de 18de juli uit te nodigen 
via deze wijkkrant.

Wilt u meedoen en u heeft zich nog niet 
aangemeld voor de 18de juli? Dan kunt 
u zich aanmelden voor de bijeenkomst 
op zaterdag 15 augustus 2020.

Meld u zich aan via:  aanmelden@
od205.nl of via 010 303 1277
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Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T  026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Afscheid nemen zoals iemand was.

Melding maken in 
de openbare ruim-
te? Doe het (mobiel) 
met Fixi!
 

Fixi is sinds eind 2019 de mak-
kelijkste manier om in Arnhem 
snel en makkelijk een melding te 
maken bij de gemeente.  
Of het nu gaat om een losliggende 
stoeptegel, afval naast een onder-
grondse container of bijvoorbeeld 
het doorgeven van een nest van de 
eikenprocessierups.  

Hoe werkt Fixi?
 

Via de website fixi.nl of via de Fixi app 
(Android en iOS) kan je (terplekke) in de 
openbare ruimte een melding maken voor 
de gemeente Arnhem. Maak je gebruik van 
de app dan kan je ook zien of een melding 
(in de omgeving) al is doorgegeven, of de 
melding al in behandeling is of is afge-
handeld. De app is hiermee de snelste en 
meest gebruiksvriendelijke manier om 
iets door te geven aan de gemeente en 
van deze melding en andere meldingen 
actueel op de hoogte te blijven.

 19.000 meldingen
Sinds december 2019 werd er tot eind 
april al zo’n 19.000 keer van fixi gebruik 
gemaakt in Arnhem aldus een manager 
van de gemeente. Prima resultaat.  
Fixi werkt goed en vooral snel ondanks 
dat veel bewoners het nog niet kennen of 
gebruiken. Navraag bij bewoners uit de 
bewonersgroepen in Malburgen, Immerloo 
en Het Duifje die de fixi app regelmatig 
gebruiken zijn over het algemeen ook zeer 
tevreden over Fixi. Melden kan natuurlijk 
ook nog telefonisch via: 0800-1809.

Eikenprocessie rups
Ziet u de eikenprocessierups in eiken-
bomen? Geef dit dan snel door aan de 
gemeente (via Fixi.) Deze rupsen kunnen 
al snel leiden tot gezondheidsklachten bij 
het verlies van hun brandharen.  
Belangrijk om de nesten met deze rupsen 
dus zo snel mogelijk door te geven en te 
laten bestrijden.  
Meer informatie over de bestrijding  van 
de eikenprocessierups is te vinden op: de 
website van de gemeente Arnhem. 
www.arnhem.nl

Een waarschuwing voor de eikenprocessierups op het terrein van wijkcentrum de Hobbit
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Bij Fysiotherapiepraktijk Oud Zuid kunt u terecht 
voor zeer uiteenlopende behandelingen en therapie.
Met twintig jaar aan ervaring bieden we hulp bij 
allerlei lichamelijke problemen en klachten. U wordt 
vakkundig geholpen door één van onze therapeuten 
en we ondersteunen u met de beste faciliteiten.

In onze trainingsruimte, met veel verschillende apparatuur, 
bieden we ook de ‘Shockwave’ therapie. Daarbij kunnen 
we - met behulp van schokgolven - hardnekkige zaken als 
hielspoor of chronische achillespeesklachten verhelpen. 
Hiermee boekt u vaak verrassend snel resultaat. Zo kunt u 
weer vooruit en het aantal behandelingen valt vaak binnen 
de vergoeding van uw zorgverzekering.

Een schat aan ervaring
‘gewoon’ bij u om de hoek!

Dovenetellaan 61  |  6841 EB Arnhem  |  026 - 32 14 385Fysiotherapie Oud Zuid

Wij hebben diverse specialisaties in onze praktijk:
• Bekkentherapie
• Kinderfysiotherapie
• Arbeidsfysiotherapie
• Sportfysiotherapie

• Psychosomatische therapie
• Triggerpoint (dry needling)
• Shockwave
• OriGENE therapie
• Mensendieck• Geriatrie Fysio

Tevens bieden wij diverse groepstrainingen aan o.a.:
COPD, ouderen, diabetes, artrose, hart, obesitas en reuma

www.fysioarnhem.nl  |  info@fysioarnhem.nl

Adv FysioOudZuid_196x138.indd   1 25-01-19   16:12
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Bent u op zoek naar een fysio-
therapeut? Dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. Binnen ons team 
staat kwaliteit hoog in het vaandel 
en zorgen wij er voor dat iedereen 
die voor ons kiest de best moge-
lijke behandeling krijgt. Wij staan 
voor kwalitatieve en persoonlijke 
fysiotherapie en werken met effec-
tieve behandelmethodes. Onze 
enthousiaste therapeuten staan 
vijf dagen per week voor u klaar.  

Nieuwe Locatie 
Wij hopen u te mogen verwelkomen in 
onze nieuwe praktijk op winkelcentrum 
Drieslag, nabij Medisch Centrum Malbur-
gen en met ruim voldoende gratis parkeer-
ruimte in de directe nabijheid. Verschil-
lende de buslijnen stoppen op slechts 1 
minuut lopen van de praktijk. 
Het voormalig pand van apotheek de 
Regenboog is verbouwd tot een moderne 
fysiotherapie praktijk gericht op tal van 
behandelingen.

Fysiotherapie Arnhem Zuid is verhuisd naar een 
nieuwe locatie op winkelcentrum Drieslag

Wist u dat u bij onze praktijk terecht kunt 
met en zonder verwijzing van uw huisarts 
of medisch specialist? Indien nodig kan 
er op verwijzing ook aan huis behandeld 
worden.  
Neem ook eens een kijkje op onze website 
of doe de fysiocheck.  

Fysiotherapie Arnhem Zuid

• Middelgraaflaan 16 (Drieslag)
• Geopend ma. t/m vr. 8:00 - 17:00 uur
• www.fysioarnhemzuid.nl
• info@fysioarnhemzuid.nl
• tel. 026 - 3218705 

De nieuwe locatie van Fysiotherapie Arnhem Zuid op het winkelcentrum (naast de Aldi)
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Maak kennis met… de zingende trouwambtenaar

Hoe en waarom word je 
trouwambtenaar? 
“Toen een collega mij vertelde dat hij 
trouwambtenaar was, naast podiumkun-
stenaar, dacht ik meteen: ‘Ja, dat is ook 
iets voor mij!’ Ik stuurde open sollicita-
tiebrieven naar alle gemeentes in mijn 
omgeving. Eigenlijk waren ze allemaal 
voorzien, maar de gemeente Arnhem 
nodigde me toch uit voor een vrijblijvend 
voorgesprek. Ze waren enthousiast en een 
half jaar daarna mocht ik komen sollicite-
ren. Ik werd aangenomen en kwam in een 
fantastisch team van trouwambtenaren; 
zij hebben mij de kneepjes van het vak 
bijgebracht. Ik werk er sindsdien met 
heel veel plezier en ben daarnaast ook 
zelfstandig trouwambtenaar. Dat betekent 
dat mensen mij ook buiten de gemeente 
kunnen vragen om hen te trouwen.”

Als je gaat trouwen, kun 
je jou dus vragen? 

“Jazeker! Als je trouwt op een locatie in de 
gemeente Arnhem, kun je mij als voorkeur 
invullen. Dat wil niet zeggen dat ik ook 
jouw trouwambtenaar word, want ik moet 
natuurlijk wel kunnen op die datum. 
Gelukkig kan ik vaak, omdat mijn andere 
werk ’s avonds is.  
Als je buiten de gemeente Arnhem trouwt, 

kun je mij ook vragen als Zelfstandig 
Trouwambtenaar. Je kunt mij dan voor 1 
dag laten benoemen in de gemeente van 
jouw keuze.” 
Ben je wel eens actief in 
de wijk?
 
“We helpen graag mee met de initiatieven 
van Stadseiland, zoals het organiseren 
van Sint Maarten en ik schrijf stukjes voor 
de nieuwsbrief. Ook ben ik aangesloten 
bij Stichting Heel Arnhem Schoon. Samen 
met de buren en onze kinderen ruimen we 
met onze prikstokken in de wijk het zwer-
fafval van de straat. Je kan zelf bepalen 
hoe vaak en wanneer en dat is superfijn. 
Ook werkt het aanstekelijk, want steeds 
meer mensen in onze wijk doen mee en 
zo houden we samen de buurt schoon. 
Het bevalt ons ontzettend goed hier. Ik zei 
vanaf de eerste week dat we hier woonden 
tegen mijn man: ‘Ik ga hier nooit meer 
weg’.”

Meer weten? Kijk op: www.dezingend-
etrouwambtenaar.com

Charlotte Waardenburg is een 
bijzonder Malburgse: ze is name-
lijk een zingende trouwambtenaar! 
Ze leerde de wijk kennen toen ze 
muziektheater ging studeren aan 
het conservatorium ArtEZ; haar 
eerste kamer was in een flat aan 
het Brandenburgseplein. Daarna 
woonde ze op veel verschillende 
plekken in Arnhem, totdat er een 
heel leuk huis vrij kwam in Mal-
burgen-Oost. Daar wil ze nu nooit 
meer weg.
Je zingt dus. Vertel daar 
eerst eens iets meer over?
“Ik zing al mijn hele leven én ik doe het 
elke dag. Tijdens mijn studie heb ik samen 
met mijn klasgenoten de muzikale caba-
retgroep ‘Meiden van LOS’ opgericht. De 
voorstellingen die we maken zijn een mix 
van humoristische sketches, meerstem-
mige liedjes en vooral heel veel zelfspot. 
We begonnen te spelen in het prachtige 
theater Het Hof in het Spijkerkwartier. 
Inmiddels toeren we al 14 jaar door heel 
Nederland. Maar we komen altijd weer 
terug naar ons ‘thuistheater’. 
(Toevallig spelen we daar weer aankomen-
de september 2020, dus voor wie zin heeft 
in een heerlijke avond uit, reserveer snel je 
kaartjes via www.theaterhethof.nl) 
Ik vind het heerlijk om te zingen en liedjes 
te schrijven. Het is een echte uitlaatklep. 
In deze corona-crisis schreef ik bijvoor-
beeld het lied: ‘Help, mijn man werkt 
thuis!’. Met de Meiden van LOS hebben we 
het lied opgenomen en op YouTube gezet.”

Wat is een zingende 
trouwambtenaar? Ben je 
zangeres en trouwambte-
naar of trouw jij mensen 
letterlijk zingend? 
“Tijdens de trouwceremonie is er een 
aantal momenten waarop je muziek kunt 
toevoegen. Voor mij gaat er niets boven 
live muziek. Dat komt veel meer aan bij 
mensen. Je kunt een lied ‘live’ ook aanpas-
sen, zodat het nog beter in de ceremonie 
past. Omdat ik, naast trouwambtenaar, 
ook zangeres ben, kan ik mensen trouwen 
én ‘hun’ eigen nummer erbij zingen. Maar 
ik zing mensen dus niet het ja-woord in. 
Soms schrijf ik ook een lied op maat voor 
het bruidspaar, nog persoonlijker. Dat vind 
ik helemaal leuk! Bruidsparen hoeven er 
geen gebruik van te maken, hoor. Het is 
een extra optie die ik bied.” 
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Voorzichtig komt alles weer een 
beetje op gang. In het Bruishuis 
zijn we nog steeds waakzaam als 
het gaat om corona, want het stre-
ven is een schoon, heel en veilig 
pand. Restaurant Geniet in het 
Bruishuis is ook weer open voor 
bezoekers. . Langzaam kijken we 
wat er meer kan. Een van de din-
gen die we wél pas weer geopend 
hebben, is de Wijkwinkel. Met een 
speciaal coronaproof loket, me-
teen na de eerste schuifdeuren. 
Dat is natuurlijk leuk voor de mensen uit 
het Bruishuis en voor wijkbewoners. Ze 
kunnen er weer elke werkdag terecht voor 
koffie, thee, fris, wat lekkers of een verkoe-
lend ijsje. Voor een praatje, informatie of 
om even te neuzen tussen de kleding en 
interieurspulletjes (die worden verkocht 
voor een klein prijsje). 

Maar ook de vrijwilligers in de winkel zijn 
blij dat ze weer op hun vertrouwde plek 
zitten. Een van hen is Marianne van Rooij. 
Een Malburgse in hart en nieren, want ze 
is er niet alleen geboren, ook getogen.  
Ze woont nu al bijna 70 jaar in haar (ou-
derlijk) huis aan de Klaproosstraat.
 
Ze is vanaf 2002 actief in de wijk - on-
der meer in het wijkplatform en in het 
wijkbeheer – en ze is bestuurslid van het 
Bewonersbedrijf Malburgen.
 

“iIk weet gewoon niet 
waar ik liever zou wonen
Marianne: “Ik weet gewoon niet waar ik 
liever zou wonen, dit is mijn thuis. Met 
de herstructurering van de wijk zijn er 
veel mooie, nieuwe huizen bij gekomen. 
Ik heb zóveel afgebroken zien worden en 
zoveel nieuw zien komen. Ik wilde er graag 
bij betrokken zijn, daarom ben ik in het 
wijkwerk gestapt. Zo rol je van het een in 
het ander. Vroeger deed ik van alles: de 
plantjesactie bijvoorbeeld. Hartstikke leuk 
was dat. En nu zit ik hier in de Wijkwinkel, 
twee ochtenden in de week. Heerlijk om 
te doen. Ik lees de krant, help mensen op 
weg, maak een praatje met bezoekers 
en bewoners uit de flat, zet koffie. Soms 
kennen mensen het hier helemaal niet en 
dan wijs ik ze de weg of leg wat uit. Het 
kan zijn dat ze dan de volgende keer nog 
een langskomen en tweedehands spulle-
tjes meebrengen voor bij ons in de winkel. 
Zulke contacten vind ik leuk.”

Ik vind het fijn om op de hoogte te blijven 
van wat er in de wijk gebeurt. Hier kom je 
altijd weer iets te weten. Het grappige is 
dat er regelmatig mensen komen waarvan 
ik denk: ‘Die kén ik’.  
 

En dan blijken we bij elkaar op school te 
hebben gezeten. Ik heb al zoveel beken-
den van de lagere school – ik zat hier op 
de Don Boscoschool – ontmoet; erg leuk. 
In de wijk heb ik ze nooit teruggezien en 
hier dus wel. Zo zie je dat er toch veel 
mensen uit de wijk naar het Bruishuis 
komen. Dat moet ook, want we liggen niet 
alleen in het hart van de wijk, we zijn ook 
het hart van de wijk.” 

“Tijdens corona was de Wijkwinkel geslo-
ten. Heel goed, hoor, maar ik miste het 
ontzettend. Toen merkte ik pas echt hoe 
fijn ik het vind om hier te zitten. Ik miste 
iedereen, vooral ook de huismeesters en 
andere vrijwilligers. Ik ben blij dat ze het 
speciale loket hebben gemaakt bij de en-
tree en we nu weer ‘gewoon’ open kunnen 
zijn. Want de gezelligheid en bedrijvigheid 
om me heen houden me jong, haha.”

Alles begint weer te lopen. De Wijkwinkel is weer open! En ook bij Ge-
niet kunt u weer terecht. (maak meteen kennis met vrijwilliger Marianne van Rooij!)
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Het Bruishuis

Ondernemend 
in het Bruishuis: 
Djoowzi Tattooz
Op de tweede verdieping van het 
Bruishuis zit tatoeëerder Josh 
Quandt. Hij maakt ware meester-
werken en heeft veel oog voor de-
tail. Hij geeft altijd een eigen draai 
aan elke tattoo, vanzelfsprekend 
in overleg met zijn klanten. De hui-
selijke sfeer doet de rest. Vandaar 
dat hij al zeven jaar succesvol zijn 
eigen zaak runt. Malburgen.nl liep 
even bij hem binnen…
Aan de muur hangen foto’s van prachtig 
getatoeëerde armen; stuk voor stuk kunst-
werken. Of het nu om een vrouwengezicht 
gaat, een leeuwenkop, bloemen, een gol-
vende wijzerplaat; alles ziet er even gede-
tailleerd en precies uitgewerkt uit. “Dat is 
mijn handelsmerk, juist die details. Als een 
klant komt, maak ik eerst een ontwerp op 
de computer. Dat ‘plak’ ik op een foto van 
de klant en samen gaan we dan kijken wat 
we nog willen aanpassen. Voor mij wordt 
het nooit lopende bandwerk. Elke tattoo 
wil ik weer de allerbeste maken.”

Josh vervolgt: “Het is natuurlijk best 
intiem als je de huid van mensen versiert. 
Daarom werk ik in een bijna huiselijke 
sfeer.  

Daarmee bedoel ik dat klanten niet het 
gevoel hebben dat ze een soort tandarts-
bezoek afleggen. 
Ik smeed met iedereen een band. Dat er 
heel veel verschillende mensen komen, 
is juist erg leuk. We praten over van alles; 
wat mensen meemaken op hun werk, 
dingen uit hun privéleven. Zeker met vaste 
klanten pakken we elke keer zó de draad 
weer op. 
 

Grote tattoos zet ik in verschillende 
sessies. Hoeveel ligt natuurlijk erg aan 
de situatie: welk ontwerp, hoe reageert ie-
mands huid op inkt, wat wil de klant zelf? 
Ik kan veel, maar ik doe niet álles. Als een 
klant bijvoorbeeld de naam van zijn of 
haar vriend of vriendin wil laten tatoeëren, 
zeg ik wel: ‘Weet je dat heel zeker?’. Ook 
jongeren onder de 18 doe ik niet. Het mag 
officieel wel vanaf 12 jaar, met toestem-
ming van de ouders, maar ik werk alleen 
met volwassenen.”
 
 
Eerste keer is pittig
Josh was altijd al bezig met tekenen 
en ontwerpen. Hij volgde een grafische 
opleiding. Al tijdens zijn opleiding kreeg 
hij interesse voor tattoos. Hij kreeg het 
aanbod om bij een tatoeëerder in de leer 
te gaan. Zo ging hij iedere dag na school 
de kneepjes van het vak leren. “Dat begint 
klein, met spullen klaar leggen en meekij-
ken. Van lieverlee mocht ik ook zelf gaan 
tatoeëren. Dat was spannend en pittig. Ik 
begon bij mezelf.  
 

Je kunt nog zo vaak meekijken; als je het 
voor het eerst écht iets gaat maken, is dat 
best eng. 
 

Vervolgens is de eerste keer dat je iemand 
anders gaat tatoeëren ook weer heel 
spannend. Ik deed dat bij een vriend van 
mij. (lachend) Het ging goed, hoor! Na 
mijn eerste leermeester heb ik ook nog bij 
een tattooshop hier in Arnhem gewerkt. 
Je leert dit vak namelijk alleen maar door 
het te doen. Nog steeds volg ik artiesten 
op Instagram om mezelf verder te blijven 
verbeteren.” 

Zijn kamer in het Bruishuis vindt hij 
ideaal. “Ik treed niet graag heel erg op de 
voorgrond of zo. Daarom vind ik het fijn 
om in dit gebouw te zitten. Mijn klanten 
komen bijna allemaal via via. Toen ik 
begon, werkte ik vanuit huis. Deze plek 
is veel fijner. Die kwam toevallig op mijn 
pad, omdat een klant me erop wees. Ik 
kende het Bruishuis toen nog helemaal 
niet. Soms lopen dingen vanzelf en kom je 
precies waar je wilt zijn. De naam Djoowzi 
Tattooz is ook een beetje toevallig geko-
men: ik wilde geen doorsnee naam. Mijn 
vrienden noemen me Djoowzi en zeiden: 
waarom doe je dat niet? Vond ik een goed 
plan!”
 

Wil je meer weten van Josh (kijk ook op 
Facebook!) of een afspraak plannen? 
Dan kun je hem het beste mailen (of 
benaderen via Instagram) op djoowzi.
tattooz@gmail.com. Djoowzi Tattoos is 
gevestigd aan de Akkerwindestraat 1, 
op kamer 2.14.
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Siska Caneel Uitvaartverzorging
Wij werken voor alle verzekeringen

Samen bespreken we uw uitvaartwensen. Er kan
misschien meer dan u denkt. 

Siska Caneel,
Sinds 2005 uitvaartbegeleider in Arnhem e.o.

Bel voor een echt geheel vrijblijvend gesprek,

of voor een melding van overlijden

06 526 88 706 | info@caneeluitvaarten.nl

www.caneeluitvaarten.nl  |  www.kinderen-en-uitvaart.nl

Brommers en scooters op de 
Bandijk en het fietspad Grote Griet 
zijn al jaren een bron van erger-
nis voor wandelaars en fietsers. 
Ook aanwonenden van de Bandijk 
klagen regelmatig over het lawaai 
en de veel te hoge snelheid waar-
mee brommers en scooters over 
de dijk rijden. Zowel het fietspad 
Grote Griet als de gehele Bandijk 
is verboden voor  gemotoriseerd 
(brandstof)verkeer. Brommer- en 
scooterrijders die er toch gebruik 
van maken riskeren een boete van 
95 Euro.  

Het verschil niet (willen)
weten tussen....
Veel bestuurders van een brandstof 
scooter of bromfiets weten het verschil 
niet tussen een verplicht fietspad en een 
onverplicht fietspad:  
Voor het onverplichte fietspad geldt een 
uitzondering voor elektrische fietsen en 
e-scooters. Dus e-scooterrijders en berij-
ders van een elektrische fiets tot 25 km. 
per uur mogen wel gebruik maken van de 
fietspaden Grote Griet en Bandijk.

Brommers en scoo-
ters op fietspad 
Bandijk en Grote 
Griet niet toegstaan

Op fietspaden waarnaast dit blauwe bord 
hangt zijn scooters en brommers met 
brandstofmotoren niet toegestaan. 

Primeur in Arnhem – de politiebakfiets 
van wijkagent Bas 
 

Malburgen heeft een primeur in Arnhem. De eerste politiebakfiets is 
sinds 20 mei in gebruik door de wijkagent van Malburgen West Bas 
Wijnen. Tijdens de eerste rit door de wijk fietste de wijkmedia even een 
stukje mee om te vragen waar en hoe de fiets gebruikt gaat worden. 
Mobiel bureau op wielen 
Het eerste wat opvalt aan de speciaal op maat gemaakte elektrische bakfiets, is dat 
deze er heel stevig uitziet met herkenbare politie opdruk. Niet het type dat door de zo-
genaamde ‘bakfietsouders’ wordt gebruikt om het kroost dagelijks naar school te rijden. 
Dat moet ook wel want Bas sleept aardig wat mee – van zijn laptop tot aan koffie in 
thermoskannen en hondenkoekjes. Je kan de bakfiets zien als een klein mobiel bureau 
met een maximum snelheid van 25 km per uur.

Bas legt uit dat de fiets niet bedoeld is voor de standaard surveillance zoals de andere 
fietsen maar vooral om met bewoners op een makkelijk toegankelijke manier in gesprek 
te komen. Het is een echte eye-catcher op wielen en er zal dan ook veel mee in West 
rondgefietst gaan worden en niet ergens mee op vaste tijden en locaties worden ge-
staan. Op die manier komt Bas met veel meer bewoners in contact en hoort (onder het 
genot van een kopje koffie) zo wat er leeft en speelt in de wijk.

Volg Bas (en de bakfiets) op instagram 
Bas is actief op social media, zie Bas (en de Bakfiets) op instagram:  
https://www.instagram.com/wijkagent_malburgen_west/



Sinds 1 juli 2020 is een van de meest besproken po-
litieke besluitvormingen in werking getreden - diftar, 
oftewel het betalen per zak restafval. Een maatregel 
die al sinds het raadsvoorstel vragen oproept bij de 
Arnhemse bevolking. Zo zal diftar volgens veel bewo-
ners kunnen leiden tot een toename van afval naast de 
ondergrondse containers, met name in die wijken waar 
(zwerf)afval al een groot probleem is. 
De wijkmedia van Malburgen stelde aan Monja van 
Woensel adviseur afval en grondstoffen van de ge-
meente Arnhem tien vragen over de veranderingen met 
betrekking tot afvalinzameling. Dit naar aanleiding van 
vragen en reacties uit de diverse bewonersoverleggen 
en op eerdere artikelen op de wijkwebsite.

Wat is diftar?
‘Diftar houdt in Arnhem in dat bewoners per zak restafval van 
maximaal 30 liter gaan betalen. De prijs voor een zak weggegooid 
restafval is €0,80 Eurocent. Met de invoering van diftar gaat het 
vaste afvalstoffentarief wat iedereen al betaalde naar beneden. 
Wie dus meer restafval heeft betaald ook meer. Wie goed afval 
scheidt heeft ook minder restafval, betaald dus dan ook minder.
Diftar is niet nieuw en in Nederland maken al veel gemeenten er 
gebruik van, waaronder de buurgemeente Overbetuwe (Elst)‘
  

Waarom de invoering van diftar?
‘Naast dat de Raad vindt dat diftar een eerlijker systeem is (minder 
restafval is minder betalen) sluit het ook aan bij een landelijk 
politieke ambitie om afval per hoofd van de bevolking fors te 
reduceren. De gemeenteraad in Arnhem wil hier op inspelen. Nu 
wordt er jaarlijks ongeveer 200 kilo restafval per Arnhemse bewo-
ner weggegooid, landelijk is dat gemiddeld 100 kilo, en in 2025 is 
het streven om dit 30 kilo te laten zijn. Ook de verkleining van de 
openingen van de ondergrondse containers van 60 naar 30 liter is 
een raadsbesluit.’

Gaat de gemeente met de invoering van diftar strenger controleren op 
het dumpen van afval?
‘De gemeente gaat de zogenaamde ‘hotspots’ (plekken waar veel 
afval naast de container ligt) zeker meer controleren en monitoren. 
Toezichthouders doen dan ook afvalonderzoek om te achterhalen 
van welke bewoner het gedumpte afval afkomstig is.‘‘
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Wat is de boete als bewoners in overtreding zijn voor het dumpen 
van afval?
‘De boete voor het dumpen van afval is €140,- Euro per overtre-
ding. Veel bewoners realiseren zich niet dat de kosten voor de 
extra controles en om het gedumpte afval op te ruimen hoog is 
en door alle bewoners gedragen moet worden.’    

Worden er maatregelen genomen om afvaldumping in andere soor-
ten afvalbakken te voorkomen?
‘De afvalbakken in de openbare ruimte zijn allemaal voorzien 
van tussenstripjes zodat de opening smaller is en er geen vuil-
niszakken in kunnen worden gedumpt. De openingen zijn nog 
groot genoeg voor blikjes en ander klein afval. De afvalbakken 
die vrijwillig door bewoners leeg worden gemaakt zullen ook 
nog een soort van aanpassing krijgen.  
De zwerfafvalklepjes in de ondergrondse containers blijven 
bestaan.‘ 

Soms gaat de container niet open omdat de klep klem zit, betalen 
bewoners dan wel?
‘Als een ondergrondse container een storing geeft en na het 
pasgebruik gaat de klep niet open, dan betalen bewoners niet. 
Er wordt pas betaald als de klep helemaal open gaat. Maak van 
een storing een melding (bijvoorbeeld via fixi.nl) en de gemeen-
te zal het zo snel mogelijk oplossen.’   

Hoe kunnen bewoners hun tussentijdse gebruik van de afvalpas 
inzien?
‘Vanaf 6 juli kunnen bewoners een account aanmaken op het 
webportal ‘mijn afval’. Hiermee kan je het gebruik van de afval-
pas volgen. Op www.arnhem.nl/afval vind je de link.’  

Hoe kunnen bewoners in Arnhem hun grofvuil (oud bankstel, oud 
matras etc.) aanbieden? 
‘Vanaf 1 juli geldt weer dat bewoners een afspraak kunnen 
maken via Suez en dan wordt het afval opgehaald. Het ophalen 
kost €36,50 Euro. Bewoners met een Gelrepas kunnen 2x gratis 
het grofvuil aan huis laten ophalen. 
Afval brengen kan dit jaar nog 3x gratis bij de afvalbrengstati-
ons in Arnhem Noord en Zuid. Vergeet hiervoor niet uw afval-
pas en legitimatie mee te nemen.’   
 

Krijgen bewoners die vrijwillig zwerfafval opruimen een aparte 
afvalpas? 
‘Ja, bewoners die zich vrijwillig inzetten om zwerfafval en ander 
afval op te ruimen in de buurt of wijk krijgen een aparte pas 
zodat de kosten voor het weggooien hiervan niet op rekening 
komt van de bewoner die zich vrijwillig inzet voor een schone 
omgeving. Een aparte  pas is te verkrijgen na aanmelding bij de 
gemeente en het ondertekenen van de gebruikersvoorwaarden.’  
‘

Ondanks de uitgebreide informatie vanuit de gemeente de afgelo-
pen maanden is er toch nog redelijk wat onbekendheid en onduide-
lijkheid over diftar bij veel wijkbewoners, hoe probeert de gemeen-
te deze bewoners alsnog te informeren? 
‘De gemeente gaat de komende weken nog volop inzetten om 
iedereen proberen duidelijk te maken over wat diftar betekent 
en wat de veranderingen inhouden. Dit doen we onder ande-
re ook met flyers in de talen: Engels, Marokkaans en Turks. 
Deze zullen komen te liggen op tal van openbare locaties in 
de wijk, waaronder de MFC’s. Ze zijn ook aan te vragen via het 
afvalbelteam 0800 - 1809 (gratis). Hier kun je ook terecht met 
andere vragen over afval. Daarnaast is er ook online informatie, 
waaronder een makkelijk te begrijpen filmpje op de website van 
de gemeente Arnhem.’  
 
Zie ook www.arnhem.nl voor meer informatie over afval en afvalin-
zameling.

Invoering diftar ‘betalen per zak’ 
Tien vragen aan de gemeente 
Arnhem

Vanaf 1 juli betalen inwoners van Arnhem €0,80 per zak restafval 
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Mooi meisje, je mag er zijn zoals je bent 

Nonchalant sta je te wachten op het voorbij-
gaande   

Zonder oordeel kijk je uit over de winkel 
straat 

Met je tengere lijfje trotseer je alle blikken 
die over je heen glijden 

Je zelfverzekerde onschuld daagt eenieder 
uit die durft te kijken naar je naakte lichaam 

Gisteren nog spelend in het zand, morgen 
een kind aan de hand

Ze hebben geprobeerd je van je voetstuk te 
halen 

Je bent weer opgekrabbeld, laat je niet klein 
krijgen 

Met de jaren krijg je krassen in je huid, in je 
ziel, maar fier blijf je overeind staan 

Je bent sterk, trotseert je lot
 
Mooie vrouw, je mag er zijn zoals je bent

~karin Beisiegel

NAAKT MEISJE, 
bronzen beeld van 
Titus Leeser, 1964, 
Drieslag

Kunst in de wijk 
 

De komende edities brengen we iedere 
keer een kunstwerk in de wijk Malbur-
gen, Immerloo en Het Duifje onder de 
aandacht. Dat kan zijn middels een 
gedicht of een (uitgebreid) artikel. 

Welk kunstwerk verdient (extra) aan-
dacht in Malburgen? Heeft u een idee, 
laat het ons weten, dan besteden we 
er misschien wel aandacht aan in een 
aankomende editie.
Reacties via redactie@malburger.nl 

Hé Kids! Vakantie vieren? Dat doe je toch 
gewoon in Malburgen?! 
Je hoeft je zeker niet te vervelen; er zijn de hele vakantie leuke dingen 
te doen in de wijk. Wat dacht je van een stranddag, streetdance, ‘ont-
werp je eigen camping’ of bootcampen? Je moet je wel vooraf opgeven. 
Doe dat in ieder geval uiterlijk vijf dagen voordat de activiteit begint. 
Onderaan deze activiteitenagenda vind je alle telefoonnummers en 
mailadressen. 

Wat kan je doen?

• Waterpretplein

• Speluitleen

• Op de camping!

• Stedentrip door EU

• Stranddag

• Wieltjesdag

• Voetbal

• Bakfiets Immerloo

• Bakfiets West

• Ontwerp je camping!

• Bootcamp

• Fotoreis door je wijk

• Streetdance!

• Naar het strand!

• Fietstocht

• Picknick

• Bonte middag

• Snag Golf

• Bakfiets

• Picknick

• Bakfiets

• Zeskamp

• Back to school party! 

Wanneer?
 

13 juli

14, 15, 16 juli

14 juli

15 juli

16 juli

17 juli

20 juli

20, 22, 24 juli

20, 22, 24 juli

20 juli

21 juli

21 juli

22 juli

22 juli

23 juli

23 juli

24 juli

17 augustus

18 augustus

18 augustus

17, 19 aug.

19 augustus

20 augustus 

Hoe laat?

1100-1600 uur

1100-1600 uur

1400-1600 uur

1400-1600 uur 

1400-1600 uur

1100-1600 uur

1030-1200 uur

1100-1230 uur

1100-1230 uur

1400-1600 uur

1030-1200 uur

1400-1600 uur

1030-1200 uur

1400-1600 uur

1030-1200 uur

1400-1600 uur

1400-1600 uur

1400-1600 uur

1100-1230 uur

1400-1600 uur

1030-1200 uur

1400-1600 uur 

1400-1600 uur

Waar?
 

De Hobbit

De Hobbit

De Hobbit

De Hobbit 

De Hobbit

Malburcht

Malburcht

Gelderseplein

de Spil

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Malburcht

Immerloo

de Spil

de Spil

Gelderseplein

Immerloo 

de Spil

Leeftijd?
 

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar 

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

8-12 jaar 

4-12 jaar 

4-12 jaar 

4-12 jaar 

4-12 jaar

4-12 jaar

8-12 jaar

4-12 jaar

8-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar 

4-12 jaar

Alle bovenstaande activiteiten op alle locaties worden gratis aangeboden door Rijnstad 
en Sportbedrijf Arnhem. Leuk als je mee komt doen! Schrijf je wel even in, minimaal 5 
dagen van te voren zodat we rekening ermee kunnen houden dat je komt. Inschrijven via:  
kinderwerk.malburgen@rijnstad.nl 

 

Rijnstad Kinderwerk
Wijkcentrum de Malburcht en de Spil, 

Saskia Nout/Chanaisca Kwieman, 
Graslaan 97c, 06-11137297, s.nout@

rijnstad.nl
 

Wijkcentrum de Hobbit, Hetty Driessen, 
Zwanebloemlaan 2a, 026-3214646, 

h.driessen@rijnstad.nl 
 

Kinderwerk Immerloo, Karien Knoester, 
06-11084785 k.knoester@rijnstad.nl 

 

 

Sportbedrijf Arnhem 
 

Sportbedrijf Arnhem levert sport- en 
spelontwikkeling op tal van locaties in 

de wijk 

Sportontwikkeling, Frank van Druyten, 
06-44897906,   frank.van.druyten@

sportbedrijfarnhem.nl 

Melissa Berkelmans, 026-7912159, 
Melissa.Berkelmans@sportbedrijf 

arnhem.nl 



COLOFON
De wijkkrant Malburgen.nl wordt 
minimaal zes keer per jaar ver-
spreid in de wijk Malburgen, Im-
merloo en Het Duifje. Oplage: ruim 
8800 exemplaren.  
Redactie 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
Alie Sijtsma en Michel Lammerse  
Eindredactie 
Floortje Dekkers  
Teksten 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
Alie Seitsma en Michel Lammerse   
Fotografie 
Floortje Dekkers. Karin Beisiegel en 
Michel Lammerse  
Druk en vormgeving  
Drukkerij Gerritsen en 
vormgeving Michel Lammerse  
Contact met de redactie 
Voor vragen over de wijkkrant of 
het aanleveren van kopij, mail: 
redactie@malburger.nl of bel met:  
06 - 510 706 77 
Voor vragen over adverteren in de 
wijkkrant, mail: info@malburger.nl 
of bel met: 06 - 20 133 267  
Kopij volgende editie 
Kopij kunt u aanleveren tot 29 aug. 
2020. Ivm de coronacrisis kan de 
krant later verschijnen .Zie website 
malburgen.nl voor alle kopij inlever-
data en verschijningsdata 2020.  

Gemeente Arnhem infonummer 
0900 - 1809 (lokaal tarief) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
SITA 
026 - 446 04 90 
 
VHV informatienummer 
026 - 371 27 12 
 
Rechtswinkel Arnhem 
Rechtswinkel Arnhem heeft geen 
telefoonnummer maar wel een 
spreekuur op iedere maandag- en 
woensdagavond in de Malburcht 
(graslaan 97)  

Wijkmedia Malburgen 
Voor al het laatste nieuws, wijk-
informatie en de krant in PDF zie: 
www.malburgen.nl 

       CONTACT MET...

Achterklap

Team Leefomgeving 

Bereikbaarheid Team Leefomgeving
- Marijn van Wolfen 06 - 58864332 
- Marjolein Mulder: 06 - 57118842
- Arno van Geel:            06 - 18652305 
- Mirjam van Hezewijk:  06 - 15367239
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U zoekt iets in Malburgen? 
Op inmalburgen.nl vind u informatie op 
het gebied van  educatie, sport, welzijn, 
cultuur, veiligheid en leefbaarheid,  groen, 
spelen, maatschappelijkebetrokkenheid, 
bewonersorganisaties, wijkontwikkeling, 
Kijk voor alle verslagen, stukken van de 
bewonersoverleggen, informatie over 
wijkontwikkeling op: www.archief.malbur-
ger.nl

 
 
Voor informatie, vragen en ondersteuning 
rond opvoeden, zorg & welzijn en werk & 
inkomen.
 

Afspraak maken 
www.wijkteamsarnhem.nl  
088-22 60 000.
Kantoor Malburgen: MFC  De Malburcht, 
Graslaan 97.
 

Spreekuur locatie Huis voor de Wijk
Dinsdagmiddag: 12:00 -13:30 uur
Donderdagochtend van 9:00 - 11:00 uur

De Beweegtuin is bijna 
klaar! 

De Beweegtuin is een plek in de wijk 
(in het park Malburgen-West) met 
sporttoestellen die iedereen kan 
gebruiken. Het plan voor deze Be-
weegtuin is gemaakt door een aantal 
bewoners, organisaties uit de wijk, de 
gemeente en Stichting Malburgen Ge-
zond. Het wijkplatform heeft dit plan 
in september 2019 goedgekeurd.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor 
de aanleg van de Beweegtuin gestart en 
nagenoeg afgerond! Dus binnenkort kunt 
u lekker bewegen, fit worden, fit blijven, 
met buren, gezin, vrienden of vriendinnen 
samen sporten in de open lucht in Malbur-
gen West. Neem gewoon eens een kijkje; 
bewegen met plezier is gemakkelijker dan 
u denkt. 

Nog vragen over de Beweegtuin? Die kunt 
u stellen per mail: malburgen@leefom 
gevingarnhem.nl. 

Vernieuwde wijkwebsites 
malburgen.nl &  inmal 
burgen.nl vanaf eind 
deze zomer online 
De wijkmedia werken op dit moment 
hard aan vernieuwde versies van de 
wijkwebsites malburgen.nl & inmal-
burgen.nl. Einde van de zomer is de 
bedoeling dat beide vernieuwde sites 
online zijn.  

Inmalburgen.nl is een website dat een 
overzicht geeft (op een kaart) van alle or-
ganisaties (en hun activiteiten) die actief 
zijn in de wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje. De website trekt dagelijks vele 
honderden bezoekers. De vernieuwde ver-
sie biedt o.a. meer functionaliteit en geeft 
organisaties de mogelijkheid  om zelf 
informatie toe te voegen/ aan te passen.  
Malburgen.nl  - de nieuws en informatie 
site van de wijk zal vooral cosmetisch ver-
anderen en de link meer gaan leggen  met 
de Wijkplatforms en het interactieve. Zo 
komt er een forum en een marktplaats.

Let op: in verband met het corona 
virus kunnen wij geen persoonlijke 
afspraken maken.  

U kunt dagelijks bellen naar ons telefo-
nisch spreekuur: telefoonnummer 026-
3127999 

Of vul het contactformulier in van hulp-on-
line:  
https://rijnstad.nl/hulponline_form.html



www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


