
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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Norooz! 
Vier samen het begin van de lente

Denk mee over 
Ontwikkeling Olympuskwartier

  En verder... 
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Over huisdieren
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     wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje
Maart 2021

Is het u ook opgevallen dat 
sinds de coronamaatregelen 
meer en meer wijkbewoners 
een huisdier hebben? Dat zie 
je onder andere aan het aantal 
hondenuitlaters, dat is vooral 
het afgelopen jaar flink toe-
genomen. In de wijk-enquête 
De Vraag deze keer de vraag: 
heeft u het afgelopen jaar ook 
een huisdier aangeschaft? 
Op pagina 4 meer informatie 
over De Vraag van deze keer. 

Afval opruimen?
Daar maak je vrienden mee
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Kijk voor meer informatie op 

www.fysiotherapieformupgrade.nl 

Arnhem Noord
Onder de Linden 21a
6822 KG Arnhem
TEL: 026 37 93 253

Arnhem Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
TEL: 026 38 23 334

Of bel ons:
026 38 23 334

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Kijk voor meer informatie op 

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

Wijkkrant gered 
dankzij Wijkplat-
forms en andere 
wijkorganisaties
De wijkkrant Malburgen.nl is dank-
zij financiële ondersteuning vanuit 
de beide wijkplatforms in Malbur-
gen en diverse andere wijkorga-
nisaties gered voor het jaar 2021. 
De planning is dat de wijkkrant dit 
jaar, net als de afgelopen tien jaar, 
ook zes keer zal uitkomen. Drie 
keer voor de zomervakantie en 
drie keer erna.
Nieuwe opzet: wijkorga-
nisaties participeren 
De opzet is wel iets veranderd. Zo 
wordt de wijkkrant nu mede gefinan-
cierd door wijkorganisaties, die par-
ticiperen door het inkopen van maxi-
maal twee pagina’s per editie. Het 
Bruishuis deed dit de afgelopen jaren 
al, maar nu nemen ook het Huis voor 
de Wijk, Team Leefomgeving Malbur-
gen, Rijnstad en Ruimtekoers deel. 

Trouwe adverteerders
Ook dankzij onze trouwe adverteer-
ders, zoals Casino Suikerland die 
ons al vijf jaar ondersteunt, zijn we in 
staat om deze grootste wijkkrant van 
Arnhem te maken en te verspreiden 
onder de ruim 19.000 wijkbewoners.  

Meer ruimte voor com-
merciële berichtgevingen
Door een andere indeling van de krant 
is het nu ook mogelijk om meer com-
merciële berichtgevingen te kunnen 
plaatsen en hiermee dus ook meer 
pagina’s te financieren met wijkinfor-
matie, nieuws uit de bewonersorgani-
saties, activiteiten en interviews.  

Adverteren in de  
wijkkrant Malburgen.nl 
Adverteren in de grootste wijkkrant 
van Arnhem - de Malburgen.nl kan 
al vanaf 48,- Euro (excl. BTW) per 
geplaatste advertentie.  
De wijkkrant wordt verspreid in de 
wijk Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje met een oplage van ruim 
8500 stuks en komt 6x per jaar uit.

Voor alle informatie over formaten, 
prijzen, voorwaarden en verschij-
ningsdata kijk op: malburger.nl/
acquisitie-adverteren of mail: info@
malburger.nl

  

W
ij

k
m

ed
ia



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

inmalburgen.nl 
wordt vernieuwd 
inmalburgen.nl, een website die 
sinds 2017 een overzicht geeft 
van organisaties in de wijk Mal-
burgen, Immerloo en Het Duifje 
wordt op dit ogenblik vernieuwd.  
Het gaat dan niet alleen om een 
nieuw uiterlijk, maar de website 
wordt ook veel sneller en beter 
doorzoekbaar.

Alle Organisaties en wijk- 
activiteiten op één plek
Met de vernieuwde inmalburgen.nl 
wordt ook de activiteiten-agenda ge 
integreerd in deze website. Alle infor-
matie op één plek. Of dat nu gaat om 
de wekelijkse kaartactiviteiten in een 
buurthuis of om eenmalige jeugdac-
tiviteiten tijdens de vakantie. Een 
aantal wijkorganisaties krijgt ook de 
mogelijk om de activiteiten zelf aan 
de agenda toe te voegen,

Wanneer is de vernieuw-
de inmalburgen.nl onli-
ne? 
Het ontwerp en de vernieuwde opzet 
van de website is afgelopen januari 
afgerond. De informatie van al beken-
de organisaties wordt in de maanden 
februari, maart en mogelijk ook nog 
begin april toegevoegd. Daarna zal de 
website meteen live gaan.  

Organisatie of activiteit 
aanmelden 

Is uw organisatie in de wijk Mal-
burgen, Immerloo en Het Duifje 
actief op het gebied van: sport, 
bewegen, educatie, scholing, kunst, 
cultuur, zorg, gezondheid, sociale 
betrokkenheid, ontmoeten, welzijn, 
wijkontwikkeling of beheer en staat 
deze nog niet vermeld op inmalbur-
gen.nl? Stuur dan een mailtje naar: 
info@inmalburgen.nl en wij nemen 
zo spoedig mogelijk contact met u 
op.  
Een activiteit in de wijk? Meld de 
activiteit aan via: info@malburger.
nl
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Wijkenquête De Vraag: Over de toename van huisdieren in onze wijk
Het houden van huisdieren is 
sinds de coronacrisis enorm 
toegenomen. Knaagdieren zoals 
hamsters of cavia’s, katten maar 
vooral ook honden. Dat zie je ook 
in de wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje door een flinke toename 
aan het aantal hondenuitlaters. 

Heeft u het afgelopen 
jaar een huisdier aange-
schaft?
In de online wijkenquête De Vraag 
deze keer de vraag; hebt u het afgelo-
pen jaar een huisdier aangeschaft, zo 
ja is dit een hond of kat? Is de reden 
de coronacrisis?  
Ook zouden we willen weten of u vindt 
dat er voldoende ruimte is voor het 
uitlaten van de hond? Zijn er naar uw 
idee genoeg losloopplaatsen?
Bent u daarnaast tevreden met het 
aanlijn- en opruimbeleid van de ge-
meente en houdt u zich hier ook aan? 
Misschien vindt u de toename aan 
honden helemaal niets en ervaart u dit 
vooral als overlast. Ook dat willen we 
graag weten.

Waar mag je de hond los-
laten in de hele wijk? 
In heel de wijk Malburgen, Immerloo 
en Het Duifje is één gebied waar de 
hond mag worden losgelaten en waar 
geen opruimplicht geldt. Dat is de 
buitenzijde van het talud van de Mal-
burgse Bandijk. Dit geldt zowel voor 
het oostelijke als westelijke deel. Dit 
losloopgebied is ongeveer 1.5 kilome-
ter lang en zo’n 10-15 meter breed. Dit 
losloopgebied loopt evenwijdig aan 
het fietspad over de Bandijk en is te 
herkennen aan paaltjes met bordjes. 

Wijkenquête:  De Vraag
De Vraag is een online onder-
zoek(je) over een onderwerp wat 
inwoners van Malburgen beweegt 
– kort, bondig, veilig en vertrouwd 
en de ingevulde (persoonlijke) 
gegevens worden op geen enkele 
wijze gedeeld met commerciële 
organisaties en alleen gebruikt 
om de mening van de Malburger 
voor de Malburger te peilen. Doe 
mee op:  
           www.malburger.nl/de-vraag
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Maar een brief; dat is toch echt wat 
anders dan een sms, een appberichtje 
of een e-mail. Dat hoeven we de ou-
dere inwoners van Malburgen niet te 
vertellen. In een brief neemt u nét wat 
langer de tijd voor een verhaal. 

Ook mooi aan een brief schrijven; 
meestal krijgt u er een terug. Voor u 
het weet ontstaat er een briefwisse-
ling, waarin twee mensen de tijd ne-
men voor elkaars verhalen. Hoe groot 
of klein die ook mogen zijn.
Wij, een groep samenwerkende orga-
nisaties in Malburgen, dachten: zo’n 
briefwisseling, daar kunnen weleens 
heel veel mensen behoefte aan 
hebben. Zeker in deze tijden, waarin 
we op zo’n grote afstand staan van 
elkaar. 

Daarom beginnen we met Letter voor 
Letter. Een initiatief waarin Malbur-
gers elkaar brieven schrijven over wat 
hen bezig houdt.

Hoe werkt het?
Hoe werkt het? Heel simpel. Meld 
u aan via Mirjam Schuilenga (con-
tactgegevens onderaan dit artikel). 
U hoeft alleen maar te zeggen dat u 
graag een brief zou willen ontvangen, 
of dat u er een wilt sturen. Dan zorgen 
wij ervoor dat u een brief krijgt, of dat 
die van u wordt bezorgd aan een an-
dere Malburger. Daarvoor fietst straks 
een speciale postbode door de wijk! 

Misschien goed om nog even te zeg-
gen: als u besluit in de pen te klim-
men, dan hoeft u echt geen professi-
oneel schrijver te zijn. Iedereen kan 
meedoen. Een brief kan en mag over 
van alles gaan: over uw hobby, uw ver-
leden, een tv-programma, uw zorgen, 
uw dromen, uw (klein-)kinderen, uw 
angsten, vriendschap, gezondheid, de 
maatschappij, en ga zo maar door. 

Hopelijk kunnen we de komende tijd 
veel brieven bezorgen! 

Hartelijke groeten van Mirjam Schui-
lenga,

Ook een brief ontvangen van 
een mede-Malburger?  
Doe mee!

Een brief schrijven of ont-
vangen. Dat is nou typisch 
zo’n voorbeeld van iets 
wat vroeger de normaal-

ste zaak van de wereld was, maar 
tegenwoordig een uitzondering. 
Niet zo gek, nu bijna iedereen een 
telefoon of computer heeft om 
berichtjes te sturen. 

Telefoon: 06-15150061
Mail: mirjam@stichtingdekim.nl
 
Adres: Huis vóór de Wijk aan: 
Mirjam Schuilenga
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem

Namens van een groep samenwer-
kende organisaties in Malburgen.
(Huisartsenpraktijk Dovenetel 
Arnhem Zuid, stichting de Kim, 
de D3rde Verdieping, stichting 
Overmalbruggen, De WijkMakers 
en Vitale Verbindingen)
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“Bovendien zijn we flexibel. Voor 
standaard beurten maken we natuur-
lijk van te voren een afspraak met de 
klant.  
Maar het gebeurt ook vaak dat een 
auto ineens met problemen staat. Dan 
kan de kapotte auto direct opgehaald 
worden voor reparatie. We kunnen 
snel schakelen en zullen klanten nooit 
in de kou laten staan”.
 

Technisch onderhoud, 
tanken en wassen 
Vorig jaar verhuisde het succesvolle 
autobedrijf naar een mooi nieuw pand 
aan de Malburgse Sluis 22. Bovendien 
is naast het autobedrijf een tankstati-
on van Berkman en een rollover was-
straat van de Carwash Club te vinden.  
 
Het totaalplaatje dat de klant daarmee 
geboden wordt, levert veel positieve 
reacties op. “Als de klant de auto komt 
ophalen kan deze gelijk volgetankt en 
gewassen worden. Maar ook anders-
om werkt het. 

Als je gaat tanken en je merkt dat er 
iets aan je auto is kun je direct bij de 
garage naar binnen lopen. Wij zullen 
je altijd helpen.” 

En wat voor het autobedrijf geldt, 
geldt ook voor het Berkman tank-
station en de carwash. “We gaan 
voor tevreden klanten. We hanteren 
scherpe prijzen en leveren wat we 
beloven. Tanken kan hier altijd tegen 
een scherpe prijs. En autowassen kan 
zelfs onbeperkt, voor slechts een tien-
tje per maand. Dat spreekt mensen 
enorm aan”, zo sluit Roy af.  

Autobedrijf Bakenhof biedt klanten het ideale totaalpakket
Technische kennis en vakman-
schap. Het zijn twee eigenschap-
pen die Roy Samoedj, oprichter en 
eigenaar van autobedrijf Bakenhof 
in Arnhem, kenmerken. Vanaf zijn 
18de jaar werkte Roy al in de gara-
ge van zijn broers, waar hij het vak 
van automonteur leerde. 25 jaar 
geleden heeft hij de stap genomen 
om voor zichzelf te beginnen. En 
niet zonder succes. Inmiddels 
werkt hij dagelijks samen met zijn 
jongste broer en zoon en lopen de 
zaken heel goed.  
De mechanische kant van auto’s 
heeft Roy altijd aangetrokken: ”Het 
is een heel divers vak en geen dag is 
hetzelfde. Elke klant heeft een ander 
probleem of defect aan zijn auto. Als 
monteur moet je creatief zijn. Soms is 
het zoeken naar een oplossing, maar 
uiteindelijk kunnen we altijd weer 
een auto opleveren die loopt als een 
zonnetje.”  
“Technieken veranderen bovendien 
razendsnel. Denk maar eens aan 
de opkomst van elektrische auto’s. 
Ook die kun je zorgeloos bij ons 
langs brengen voor onderhoud. Onze 
monteurs worden voortdurend bijge-
schoold over deze auto’s, en kunnen 
voor ondersteuning altijd terecht bij 
de grotere automerken.” 

Zoekend naar reviews over het 
autobedrijf, zijn het louter positieve 
verhalen die we tegenkomen. 
Die reputatie is het familiebedrijf voor-
uitgesneld, want klanten komen soms 
van heel ver voor een reparatie of on-
derhoud. Wat is dan toch het geheim? 
Roy: ”Wij leveren altijd goed werk 
tegen een goede prijs. Wij zijn trans-
parant en open. Al onze monteurs 
zijn gediplomeerd en mogen zich stuk 
voor stuk keurmeester noemen. Dat is 
vrij uniek in onze branche”.  

 Openingstijden  
 ma: 09:00–18:00 uur
 di: 09:00–18:00 uur
 wo: 09:00–18:00 uur
 do: 09:00–18:00 uur
 vr: 09:00–18:00 uur
 za: Gesloten
 zo: Gesloten

 Adres
 Malburgse Sluis 22 
 6833 KB Arnhem
 
 Tel: 026 321 22 11 
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Een beweegtuin met gebruiksaanwijzing in West
De beweegtuin in West wordt al ruim 
een half jaar veel gebruikt. De ‘tuin’ 
bestaande uit een tiental beweeg- en 
fitnesstoestellen achter MFC de Spil 
trekt vrijwel dagelijks wijkbewoners. 
Veel jeugd maar ook volwassenen 
maken er gebruik van. Vanaf dit jaar 
is er ook een beweegprogramma waar 
zowel jongeren als volwassenen uit 
de wijk aan kunnen meedoen.

“Hoe moet dat nou?” is een veel 
gehoorde vraag bij een aantal van de 
toestellen. Dit voorjaar komt er een 
uitleg bij de toestellen, zodat mensen 
weten hoe ze het maximale uit een 
toestel kunnen halen. De uitleg zal op 
bordjes bij alle toestellen komen te 
staan, samen met een QR-code. zodat 
je ook met je telefoon “hoe moet dat 
nou” kunt checken.  



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’
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inwoon je
en

Ben het alleen
zijn beu

of
Arnhem?

jij

vlakbij

schatineigenstad.nl
info@schatineigenstad.nl

06-30840432 - 21 uur*ma en do van 19

kanSchat jou betekenen!Ontdek wat in eigen Stad voor kanSchat jou betekenen!Ontdek wat in eigen Stad voor
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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.

Vrouw en moederschap, bronzen beel-
dengroep van Marius van Beek, 1968, 
Groene weide

Aphrodite 
Stralend middelpunt, je huid glanst door 
levenskracht
Het leven is je gegeven in de warmte van je 
schoot
Je hart klopt voor twee  
Gaia 
Bron van al het leven,  geef je over aan je 
oerinstinct
Met alle kracht die in je zit ontstaat er een 
nieuw begin
Je vecht voor twee 

Mia donna 
Iconische vrouw, vol passie wijd je je aan de 
ander
Geborgen in je armen, stap voor stap de we-
reld tegemoet 
Samen zijn jullie één 

Drie Vrouwfigguren

Karin Beisiegel

Kunst in de wijkk
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Sinds september 2019 waait er 
een nieuwe wind in het buurthuis 
in Immerloo. Niet alleen de naam 
is veranderd – Huis vóór de Wijk - 
maar ook het bestuur is vernieuwd 
en de activiteiten zijn uitgebreid. 
In 2021 vindt er een verbouwing 
plaats, waarmee een nieuwe 
keuken,  een eetcafé, een jeugd-
honk en een toneel-/beweeg-/
dans-ruimte worden gerealiseerd. 
We doen dit vanuit de overtuiging dat 
het Huis vóór de Wijk een prettige 
en toegankelijke plek moet zijn voor 
iedere bewoner van Immerloo. 

Ze kunnen elkaar daar ontmoeten, ze 
kunnen zich er ontplooien en ontwik-
kelen en antwoorden vinden op hun 
levensvragen. Zowel individueel of als 
groep. Een buurthuis waar iedereen 
welkom is, wordt geaccepteerd en bij-
draagt aan verbondenheid tussen alle 
wijk bewoners en de wijk. Het Huis 
vóór de Wijk is een afspiegeling van 
de wijk. Alle culturen zijn welkom, en 
culturen die nu nog niet aanwezig zijn, 
omarmen we ook graag. Gelijkheid 
en wederkerigheid zijn daarin onze 
uitgangspunten en de Nederlandse 
taal verbindt ons.  

Vier hoofdthema’s
Vier hoofdthema’s zijn leidend binnen 
het Huis vóór de Wijk en de ontwikke-
ling van (nieuwe) activiteiten: 

1. Kansrijk opgroeien voor kind en 
jeugd.

2. Beantwoording van (levens)
vragen. 

3. Op weg naar werk.
4. Bestrijding van eenzaamheid. 

We streven ernaar dat wijkbewoners 
uit Immerloo graag naar het Huis 
vóór de Wijk komen en dat het aantal 
bezoekers en vrijwilligers groeit. Het 
Huis vóór de Wijk is ONS huis. Hier-
door gebruiken wijkbewoners het huis 
niet alleen, maar gaan er ook netjes 
mee om, alsof het hun eigen huis 
is. We willen graag met alle wijkbe-
woners samenwerken en bij onze 
zoektocht naar nieuwe kansen en 
uitdagingen willen we hen ook graag 
betrekken. 

We willen u als wijkbewoner graag 
betrekken bij het buurthuis. Wat ver-
wacht u van het buurthuis? Wat mist 
u nu, wat wilt u dat er komt wat er nu 
niet is? Wij verzamelen de ideeën en 
werken ze samen met u uit in het jaar-
plan van het Huis vóór de Wijk.

Eetcafé 
Dagelijks wordt in het Huis vóór de 
Wijk een smakelijke en gezonde maal-
tijd bereid door onze top-koks. U kunt 
maaltijden bestellen via 06-57814297. 
De kosten zijn € 4,- per maaltijd, te 
betalen per pin bij het afhalen. 
Zodra de corona voorbij is zullen 
lunches en maaltijden ook in het Huis 
vóór de Wijk worden geserveerd.  

Corona 
De corona noodzaakt ons helaas tot 
een aangepast programma. Check 
onze website www.huisvoordewijk.
nl, volg ons op www.facebook.com/
Huis-voor-de-Wijk/, mail ons op info@
huisvoordewijk.nl of bel met één van 
onze vrijwilligers op 06-57814297 om 
te vragen welke activiteiten doorgang 
vinden.  

Vacatures
Mocht je geïnteresseerd zijn in een 
vrijwilligersfunctie of een functie als 
bestuurslid, neem dan contact op 
met het dagelijks bestuur, Marcel de 
Haas of Lars Nieuwenhoff, via  info@
huisvoordewijk.nl. 

Buurthuis in Immerloo

In deze tijd van corona dragen 
we een steentje bij met de Eetca-
fé-maaltijdservice. Wie gezond, 
lekker en ook nog eens goedkoop 
wil eten kan terecht bij de Maal-
tijdservice. Voor een schappelijke 
prijs van € 3,50 (Gelrepas-houders 
kunnen betalen met hun tegoed) 
krijg je een heerlijke complete 
maaltijd, rijk aan verse ingredi-
enten en vol van smaak. Voor het 
dagmenu zie: www.huisvoorde-
wijk.nl/maaltijdservice/
Er wordt dagelijks ‘corona-proof’ ge 
kookt door koks, stagiaires en gepas-
sioneerde vrijwilligers. De koks bege-
leiden de stagiaires die in opleiding 
zijn om zelf (assistent)kok te worden. 

Er wordt zeven dagen per week met 
toewijding gekookt. 
De avondmaaltijden zijn erg gevari-
eerd, multicultureel en altijd halal. 
Wekelijks wordt er een nieuw menu 
samengesteld, dat varieert van een 
Italiaanse driegangen menu tot een 
traditioneel Afrikaans gerecht of een 
schotel uit het Midden-Oosten. Ook 
worden er regelmatig oer-Hollandse 
gerechten gemaakt. Voor vegetariërs 
en veganisten zijn er ook regelmatig 
maaltijden beschikbaar.

De maaltijden kunnen zeven dagen 
per week worden afgehaald bij het 
Huis vóór de Wijk tussen 16:00 en 
17:00 uur. U kunt voor 12:00 uur het 
aantal maaltijden voor die avond (of 
andere avonden) doorgeven door te 
bellen naar 06-57814297. Ook is het 
mogelijk om de maaltijden te laten 
bezorgen aan huis. Hier vragen wij wel 
een vergoeding voor. Binnen de wijk is 
dat € 1,50 en voor de rest van Arnhem 
geldt een tarief van € 2,-.

Eetcafé & Maaltijdservice tijdens de coronaperiode

H
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Kunst in de wijkk

Huis vóór de Wijk
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem

06-57814297
info@huisvoordewijk.nl
www.huisvoordewijk.nl
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Geniet in het Bruishuis 
is voortaan: PhilaBruis!
Philadelphia gooit het in het Bruishuis over een an-
dere boeg: de stichting is gestopt met het restaurant. 
De grote ruimte beneden in het Bruishuis is daarom 
verbouwd en getransformeerd in een grote dagbeste-
dingsruimte en een koffiehuis. Voortaan ben je dus 
welkom in…PhilaBruis.
“We willen een dynamische leer- en werkplek bieden aan 
onze cliënten en een ontmoetingscentrum zijn voor de wijk”, 
legt Iris van Hengel uit. “In het ene gedeelte van het voorma-
lige restaurant is nu ons ‘Koffiehuis’ en in het andere gedeel-
te is allerlei dagbesteding mogelijk. Van licht productiewerk 
tot schoonmaak & strijkservice en van werken in de tuin tot 
horeca, koekjes bakken of creatief bezigzijn. Licht produc-
tiewerk is bijvoorbeeld het inpakken van cadeautjes of het 
aftellen van producten en die in zakjes stoppen. Als creatief 
werk, maken cliënten hippe tasjes van stof of 3d kaarten. 
We houden van gezelligheid en humor bij het werk. Dat je nu 
vanuit het Koffiehuis een blik op de dagbesteding kunt wer-
pen en andersom, geeft een leuke dynamiek aan PhilaBruis.” 
Soup-to-Go
In het Koffiehuis kan iedereen, helaas natuurlijk wel pas na 
de lockdown, komen voor een kop koffie, thee of iets kleins 
voor de lekkere trek. Er is geen restaurantkaart en uitgebrei-
de lunchkaart meer, maar wel altijd verse soep, tosti, een 
saucijzenbroodje of een stuk appeltaart of carrotcake. Als 
het straks beter weer wordt, gaat ook het terras weer open. 
Een ander idee is om Soup-to-Go te gaan maken. Want Iris 
kookt graag lekkere, verse soep. Door een dag vooraf te be-
stellen (dit om verspilling van voedsel te voorkomen), kun je 
dan de volgende dag je portie(s) soep komen afhalen. 

Verborgen talent
Niels komt vier dagen per week voor dagbesteding bij Phila-
Bruis. Hij is heel enthousiast over de plek en het werk.  
Zo zeer zelfs dat hij het heel leuk vindt om hierover te vlog-
gen op vooral Instagram en ook op Facebook. Niels: “Eerst 
liep ik hier stage, maar ik ben gewoon gebleven. 

De afwisseling in het werk maakt het leuk. Als je 
aangeeft wat je wilt, is er veel mogelijk. Het feit 
dat je de keus hebt, vind ik heel fijn. Dan hoef je 
nooit steeds hetzelfde te doen. Maar het mág wel. 
Ik kwam er toevallig achter dat ik het leuk vind om 
te fotograferen en dat ik er goed in ben. Nu maak 
ik bewust allerlei foto’s om te delen op sociale me-
dia. Het is toch leuk om te zien dat de mensen hier 
vaak zo’n plezier hebben? Morgen ga ik denk weer 
‘live’. Want dat is alweer een tijdje geleden.”

Iedereen ontdekt wel een talent bij PhilaBruis. Zo 
ontdekte Iris met haar horeca-hart tijdens de lock-
down en verbouwingsperiode dat ze ook best kan 
klussen! Niels moet lachen als Iris dat zegt. “Je 
ontdekt hier van alles wat je goed kunt!” Dan spurt 
hij naar buiten voor de foto en poseert als een 
volleerd fotomodel. Dat ontdek je dan ook maar 
weer…bij PhilaBruis!

Goed idee, Harry!
De Wijkwinkel is al een hele tijd gesloten vanwege corona, 
maar de vrijwilligers zijn ‘hun’ winkel nog zeker niet verge-
ten. Zo kwam Harry, die normaal gesproken altijd op maan-
dagochtend en vrijdagmiddag in de Wijkwinkel zit, laatst 
zomaar even langs om alles eens even flink op te ruimen. 
Dat resulteerde niet alleen in een opgeschoonde Wijkwinkel, 
maar ook in een leuke uitstalling van overgebleven spulletjes 
die voorbijgaande mensen gratis mochten meenemen. Blije 
studenten kozen bijvoorbeeld een vaasje om hun bureau op 
te fleuren. Een medewerker van het Omgangshuis was blij 
met wat speelgoed voor de kinderen die daar komen spelen. 
En een kindje uit de buurt was helemaal blij met een kerst-
knuffeleland. Een opgeruimde Wijkwinkel, een opgeruimde 
Harry en een aantal opgeruimde voorbijgangers; een leuke 
opbrengst van een vrijwillig en coronaproof initiatief!
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Bruishuisbewoner 
Stenly kan alleen  
videobellen met gezin
De Wijkwinkel dicht, minder wijkactiviteiten, het 
koffiehuis van PhilaBruis gesloten: corona zorgt ook 
in het Bruishuis voor wat stillere dagen. Maar voor 
sommige bewoners grijpt deze crisis veel harder 
in. In studie, werk óf privéleven. Dat laatste, dáár 
weet Stenly Lamia alles van. Hij woont al jaren in 
het Bruishuis, terwijl zijn vrouw en zoontje nog in 
Indonesië zijn. Door corona kunnen ze elkaar nu niet 
bezoeken, alleen elke dag videobellen. Stenly wacht 
met smart af tot zijn gezin ook naar Nederland kan 
komen. Maar dan moet zijn vrouw eerst slagen voor 
haar inburgeringsexamen…
Hij is er echt verdrietig van. Te meer omdat zijn vrouw pre-
cies voor het interview te horen kreeg dat haar spreekvaar-
digheid in het Nederlands nog nét onder de maat is. Nu 
duurt het weer langer voor ze alles in gang kunnen zetten. 
“Ik heb altijd geleerd om op eigen benen te staan en niet 
op anderen te leunen”, legt Stenly uit. “Dus ik werk hard, 
probeer zoveel mogelijk geld naar mijn gezin te sturen 
en te sparen voor ons toekomstige leven hier. Dat is best 
zwaar, want ik mis mijn vrouw en zoontje enorm. Joël, 
onze zoon, is nu vier jaar. Hij begrijpt al wel dat ik weg ben 
natuurlijk, maar hij begrijpt nog niet zo goed waarom we 
elkaar nu helemaal niet in het echt kunnen zien. Dat vind 
ik het ergste van alles. Dat hij misschien denkt dat ik hem 
in de steek laat, terwijl ik juist de hele tijd werk voor mijn 
gezin.”

Steun van werkgever
Stenly werkt voor schoonmaakbedrijf SMB Willems. Dat 
houdt hem op de been, want als hij werkt, heeft hij geen 
tijd om te piekeren. Bovendien heeft hij heel fijne colle-
ga’s die hem steunen en proberen op te beuren. Een hele 
tijd terug hebben ze hem echt tot tranen toe geroerd. 
Stenly: “Mijn vrouw belde toen in paniek op: er waren 
erge overstromingen in Jakarta en het water stond een 
meter hoog in de woonkamer. Het was heel snel gegaan, 
dus veel spullen had ze niet kunnen redden. Ik schrok 
me kapot. Ik ging naar mijn baas en zei: ‘Ik moet weg, ik 
moet naar ze toe’. In mijn hoofd gonsde het, want ik dacht: 
‘Hoe moet ik al die nieuwe spullen regelen, dat kost een 
hap uit ons spaargeld.’ De avond voor mijn vertrek belde 
mijn leidinggevende op. Of hij even met me kon komen 
praten. Toen werd ik helemaal zenuwachtig. ‘Zou ik ook 
nog mijn baan verliezen?’. Hij kwam meteen naar me toe, 
met de rayonmanager. Wat bleek? Mijn collega’s hadden 
een inzamelactie georganiseerd, zodat ik geld had om de 
overstromingsschade te herstellen. Ze kwamen bij me om 
een cheque te brengen. Toen schoot ik echt helemaal vol. 
Dat had ik nooit verwacht. Ze hebben me ook gezegd dat 
ik altijd om hulp kan vragen. Maar ja, zo zit ik gewoon niet 
in elkaar.”

Behalve aan zijn werkgever en collega’s heeft Stenly ook 
veel steun aan zijn broer en diens gezin. Ze wonen in 
Arnhem en hij kan altijd bij ze terecht. Mee-eten, met zijn 
neefjes spelen, samen videobellen met zijn vrouw en kind 
in Indonesië. Maar ook daarvan zegt hij: “Ik wil daar niet te 
veel zijn. Zij hebben hun eigen leven. Ik hoop dat mijn ei-
gen gezin snel weer ‘gewoon’ in Nederland op bezoek kan 
komen. Dan mogen ze maximaal drie maanden blijven. De 
laatste keer zijn we een dagje naar Winterberg geweest. 
Dat was zó ontzettend leuk.” Aan het eind van het gesprek 
videobelt hij even met zijn vrouw. In Indonesië is het dan 
al 22.30 uur. Zijn vrouw laat even zien hoe lekker Joël ligt 
te slapen. “Kijk”, zegt Stenly, “dat ik hem nu alleen maar 
via de telefoon zie, dat breekt mijn hart.” 

Joël tijdens een van zijn bezoeken aan Nederland, 
in het Bruishuis

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Bruishuis
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Dat we af en aan in lockdown 
zitten, wil niet zeggen dat we de 
lente niet vrolijk kunnen ver-
welkomen. Het liefst zouden we 
groots en met de hele wijk het 
lentefeest ‘Norooz’ vieren – 20 
en 21 maart - op de Drieslag. 
Het feest van een nieuw jaar, 
een nieuw begin. Een alternatief 
voor ons vaak zo winterse Oud & 
Nieuw. Maar omdat nu niet alles 
mag en kan, vieren we het meer 
verdeeld over het jaar. Vooral 
ook deze zomer staan er allerlei 
activiteiten op het programma. 
De precieze invulling van Norooz 
laat nog even op zich wachten. 
Tina Lenz, verbonden aan Ruim-
tekoers, is in ieder geval al in 
gesprek met een aantal onder-
nemers op de Drieslag.

Vier samen het be-
gin van de lente & 
wens elkaar Happy 
Norooz!

Zo treft ze vandaag bij Bakkerij Dries-
lag Sehbas. Even later komt Sanger 
van restaurant Mesopotamië ook 
langs. Samen weten ze meteen allerlei 
herinneringen aan Norooz op te roe-
pen. “We maken vooraf eten en gaan 
met allemaal gezinnen picknicken in 
de bergen. Verder is er gezamenlijke 
dans en zijn er concerten en vuur-
shows”, vertelt Sehbas. Sanger knikt 
instemmend. Hij komt, net als Sehbas, 
uit Irak. Sehbas en Sanger woonden 
daar vroeger op een uur of vijf rijden 
van elkaar. Nu zijn ze in Nederland 
bijna buren met hun ondernemingen.

Licht, bloemen en 
veel eten
Norooz is een feest van licht, bloemen 
en veel eten. Miljoenen mensen over 
de wereld vieren het. Om de komst 
van het nieuwe licht te benadrukken, 
gaat Tina binnenkort met lichtkunste-
naar Rinaldo Klein Bleumink naar alle 
ondernemers. Hij gaat een kunstwerk 
maken van 35 lichtblokken en elke 
ondernemer kan zijn of haar blok zelf 
mee ontwerpen. Bij buurtsupermarkt 
Almostakbal valt dat idee meteen in 
goede aarde. Helma, van huis uit een 
echte Klarendalse, runt de supermarkt 
samen met haar Marokkaanse man 
Karim. Sinds de visboer is vertrokken, 
hebben zij elke dinsdag verse vis.  
Hun andere producten (zoals dage-
lijks vers brood, groente en fruit) én 
mooie verhalen hebben ze iedere dag. 
“We gaan binnenkort verbouwen”, 
glundert Helma. “Ik weet trouwens nu 
al wat ik op dat lichtblok wil: in ieder 
geval de kleuren van de Marokkaan-
se vlag.” Het is een grappig duo: de 
donkere Karim en Helma met haar 
lichtblauwe ogen. “Die ogen heb ik 
van mijn vader, kijk! (ze laat een foto 
zien) En mijn kleinzoon heeft ze ook, 
kijk maar! (nog een foto). Karim is 
inmiddels ook alweer verwikkeld in 
een leuk gesprek met een klant. Het 
boodschappen doen, voelt hier bijna 
als een familiebezoek.

Norooz in de zomer-
maanden
Ruimtekoers laat zich nooit kisten, 
dus de plannen die er zijn voor het 
lenteweekend, blijven overeind. Ze 
verschuiven alleen deels richting de 
zomer. Tina: “We gaan na de lockdown 
bijvoorbeeld in workshops samen 
picknickkleden maken. Zodat ieder-
een die wil op de Drieslag kan komen 
picknicken. Je picknickmand kun je 
gemakkelijk vullen met het uitgebrei-
de aanbod in het winkelcentrum. De 
bedoeling is om met allerlei bewoners 
samen te komen en ons eigen lente-
feest, misschien wel het Drieslagfeest, 
te vieren!”

 
Houd voor actuele informatie 
over 20 en 21 maart de wijk- 
website en ruimtekoers.nl  
in de gaten. Happy Norooz!

Sinds Ruimtekoers vorig jaar landde 
op de Drieslag zit er nieuw elan in het 
winkelcentrum. Door corona is een 
aantal dingen nog niet mogelijk, maar 
dat betekent niet dat er niks gebeurt. 
Robin Atema van Ruimtekoers is 
bijvoorbeeld achter de schermen druk 
bezig met een groener winkelcentrum. 

Zo ijvert hij, samen met bewoners en 
ondernemers, voor bomen, planten en 
de mogelijkheid voor een schaduwrij-
ke en gezellige terrasruimte. Zo snel 
als het weer mag, komen er natuurlijk 
ook workshops voor en met bewoners 
die al hun ideeën en inspiratie kunnen 
komen delen. Dat belooft een mooie 
zomer!“

Door alle maatregelen kunnen we 
nog niet zo snel als we zouden wil-
len”, legt Robin uit. “Maar we zijn al 
druk doende. We gaan graag samen 
met bewoners plannen bedenken 
en uitvoeren. Dat is waar we met 
Ruimtekoers juist voor staan, wat 
we willen faciliteren. De workshops 
zijn daarvan een voorbeeld. Net als 
het idee om ‘Schone straat, groene 
buurt’ samen met buurtbewoners het 
nieuwe groen te laten onderhouden. 
De planten die er komen, leveren 
zaden of kruiden die mensen kunnen 
plukken. Op ‘boodschappenpalen’ 
willen we dan tips voor gebruik hier-
van laten zien, die de Onkruidenier 
weer voor ons verzorgt. 

Op weg 
naar een 
groenere 
Drieslag!
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Denk maar aan kruiden voor neus-
spray of pigmenten waarmee je 
stoffen kunt kleuren. Ondernemers 
zijn heel druk om een terras voor 
elkaar te krijgen op de plek waar nu 
nog alleen maar beton en stenen 
liggen. Met boompjes voor beschut-
ting, voor een betere afwatering en 
voor meer biodiversiteit. Met soms 
simpele middelen kunnen we het 
winkelcentrum steeds een stuk 
prettiger maken. Vanuit Ruimtekoers 
kijken we altijd naar wat er wél kan 
en helpen ondernemers en bewoners 
om dat mogelijk te maken.” 

Over:  

‘Iedereen wordt 
mens’; een theater-
voorstelling samen 
met de Voedselbank 
Arnhem 
“Kunst is óók een 
levensbehoefte”
Theatermakers Karlijn van Kruch-
ten en Esther de Haas hielpen in 
de eerste coronaperiode vorig jaar 
mee als vrijwilligers bij Voed-
selbank Arnhem. Ze ontdekten 
daar de verhalen van mensen die 
in armoede leven en baseerden 
daarop hun voorstelling voor het 
Ruimtekoers Festival 2020. Maar 
daar laten ze het niet bij, ze willen 
verder. Niet meer door op het 
podium hun eigen proteststem te 
laten horen. Maar door de mensen 
in armoede zelf centraal te stellen. 
De Voedselbank blijft hierbij hun 
uitvalsbasis.

Ze gaan samen met mensen die 
boodschappen komen halen - en 
open staan voor een nieuwe ervaring - 
toewerken naar een manier om ieders 
persoonlijke verhaal op een passende 
manier over de bühne te brengen. De 
weg naar een presentatie van iemands 
persoonlijke portret, is een soort 
ontdekkingsreis. Karlijn: “Dat begint 
met kennismaken. Daarvoor hebben 
we verschillende ideeën; zoals mensen 
met een wegwerpcamera thuis iets 
dierbaars laten vastleggen, zodat ze 
aan de hand daarvan bij de Voedsel-
bank ons hun verhaal kunnen vertellen. 

Dan gaan we via workshops Theater 
& muziek richting het presenteren van 
het ‘portret van iemands leven’. In wel-
ke vorm of op welke manier, dat ligt nu 
nog open. Dat hangt natuurlijk erg af 
van de mensen zelf.”

Esther vult aan: “Dat doen we uiter-
aard heel zorgvuldig. Het gaat ons 
erom dat mensen zichzelf (weer) 
durven te laten horen en zien. 
Wij begeleiden hen daarbij en kunnen 
onze theatervaardigheden overbren-
gen. Op die manier willen we graag 
samen integere portretten maken en 
die aan het publiek laten zien tijdens 
het Ruimtekoersfestival in september. 
Afhankelijk van het aantal mensen 
dat het leuk vindt om met ons mee te 
doen, krijgt het vorm. Een indringend 
verhaal van één persoon kan, maar 
misschien ontstaat er wel een heel 
koor. Dat is ook voor ons nog een 
verrassing!”

Het idee achter de productie van deze 
twee bevlogen theatermakers gaat 
verder dan ‘alleen’ een verhaal laten 
zien. Ze zien allebei dat de zorgen 
die mensen in armoede hebben hen 
steeds meer lijken lam te slaan. Ze 
willen de blik van deze mensen weer 
breder maken, hen sterken en ze 
hopen dat mensen via theater zich-
zelf weer wat licht en lucht geven. 
“Ik snap heel goed dat mensen die 
overleven, die hopen dat ze genoeg 
te eten op tafel kunnen zetten en dat 
de wasmachine het blijft doen, niet 
meteen kunst als een levensbehoefte 
zien”, vertelt Karlijn. “Maar een blik op 
kunst werpen hoeft helemaal niets te 
kosten en het kan je leven op zóveel 
manieren verrijken. En deelnemen aan 
cultuur brengt je vrolijkheid en plezier. 

Doordat mensen hun verhaal vertellen, 
op een creatieve en artistieke manier 
die bij hen past, oogsten ze waarde-
ring. Ze maken daarmee een verschil, 
iets wat ze soms voor hun gevoel nog 
niet eerder hebben gedaan.”

Esther besluit: “Bovendien verbinden 
we via onze workshops en andere ac-
tiviteiten mensen onderling. We gaan 
gezamenlijk eten, plezier hebben, 
mooie dingen tot stand brengen. Hoe 
gaaf is het dat mensen zich gezien 
en gehoord voelen, inspiratie krijgen, 
oog gaan hebben voor andere dingen, 
nieuwe kwaliteiten in zichzelf ont-
dekken. Via kunst en theater gaat er 
hopelijk een nieuwe wereld open!”
Meedoen?

Lees je dit en denk je: ‘Dit wil ik ook!’, 
stuur dan een mail naar info@ruimte-
koers.nl met daarin je naam en con-
tactgegevens. Vanwege de huidige 
lockdownmaatregelen is er nog geen 
startdatum bekend. Maar die krijg je 
zo snel mogelijk te horen!

Meer weten over Karlijn en Es-
ther? Kijk op Facebook & Insta-
gram bij Karlijn van Kruchten en 
Esther de Haas.
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Afval opruimen? 
Daar maak je vrienden mee!

Het begon tijdens een excursie naar de vuilverbrandingsovens in 
Rotterdam. Malburger Willem Derksen zag daar al die bergen troep en 
besloot op de terugweg in de bus dat hij afval zou gaan opruimen in zijn 
eigen buurt. Dat doet hij nu sinds ongeveer een jaar en inmiddels is hij 
aangesloten bij Heel Arnhem Schoon. Vooral aan de groenstrook bij de 
Zeegsingel heeft hij zijn handen (en zijn vuilniszakken) meer dan vol.

Willem woont zelf in de Wikkestraat. Hij is een gezellige buur voor de straat, 
altijd in voor een praatje. Sinds corona is hij ook nog mantelzorger voor een 
buurvrouw van 95 jaar. Daarover zegt hij zelf: “Ja, op een dag dacht ik: ik ga 
maar eens even aanbellen en vragen of ze nog wel genoeg boodschappen in 
huis heeft enzo.” Willem is er duidelijk eentje van ‘gewoon doen’’. Zijn werk als 
studieloopbaanbegeleider en directiesecretaris op de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen heeft hij noodgedwongen moeten stoppen, omdat hij een paar jaar 
geleden darmkanker kreeg. Hij is herstellende en het gaat redelijk goed, maar 
regelmatig moet hij wel even een pas op de plaats maken. Bij de pakken neer-
zitten, doet hij nooit. Het opruimwerk helpt hem bij het revalideren.

 “Die smijten blikjes 
en flesjes gewoon van 
zich af”
Behalve dat hij graag een praatje 
maakt, wijst hij mensen ook op de 
rotzooi die ze achterlaten. Bij scho-
lieren helpt dat niet veel. “Die smijten 
blikjes en flesjes gewoon van zich 
af”, zegt Willem. “Als ik dan zeg: ‘Hé, 
doe je dat thuis ook zo’ of ‘Vind je dat 
normaal!’ dan lopen ze door en aan 
het eind van de straat roepen ze dan 
nog snel even wat vervelends. Soms 
wil ik er wel eens mee stoppen, hoor. 
Dan denk ik: waarvoor doe ik dit. Maar 
er zijn ook mensen die een duim op-
steken of iets heel aardigs zeggen. En 
om andere reacties moet ik eigenlijk 
heel hard lachen. Bijvoorbeeld: ‘Wat 
heb jij gedaan, dat je deze straf hebt 
gekregen?’ of ‘Eh, meneer, ruimt u dit 
hier ook even op? U bent toch van de 
gemeente? Dit ligt al zo lang voor mijn 
deur.’ Dan kan ik het niet nalaten om 
te zeggen: ‘Als het er al zo lang ligt, 
had u het toch zelf ook even kunnen 
oprapen?’ 

Soms vind ik dat mensen echt wel 
een stevige hint kunnen gebruiken. 
Zoals bij steeds dezelfde mensen die 
hun fastfoodrestverpakkingen uit de 
auto kieperen en vervolgens hun tuin 
inwandelen. Alsof het normaal is dat 
je die spullen gewoon op straat gooit. 
Toen heb ik een keer al die rommel bij 
elkaar geraapt en bij hen in de voor-
tuin gelegd. Anderen verklaarden mij 
voor gek en dachten dat ik ruzie zou 
krijgen, maar die mensen hebben het 
opgeruimd en zeggen me nu altijd 
heel vriendelijk ‘goeiendag’. (lachend) 
Het liefst zou ik de hele wereld wel 
willen ontdoen van afval, maar ik heb 
al de grootste moeite om het in mijn 
eigen woonomgeving schoon te hou-
den. Met één of twee keer lopen per 
week haal ik zo zeven volle vuilniszak-
ken uit het parkje bij de Zeegsingel.”

Zin om Willem te helpen?
Zijn er enthousiaste opruimers in 
de buurt van de Wikkestraat die 
zin hebben om Willem een handje 
te helpen? “Het is gezellig, je be-
weegt nog eens een beetje en de 
buurt knapt ervan op” besluit Wil-
lem. En dan: “Oh ja, je leert best 
veel buurtbewoners kennen, dat is 
ook leuk!” Wie wil meelopen, kan 
Willem aanspreken of een bericht-
je geven aan de redactie van de 
wijkkrant.



IJsje Zuid; daar 
loopt heel Mal-
burgen voor 
uit!

Ondernemer Theo Hegeman heeft 
hart voor de wijk. Broodje Zuid 
(bij de Shellpomp vooraan de 
Huissensestraat) is inmiddels niet 
meer weg te denken uit Malbur-
gen. Een broodje Surinaamse kip 
of de halal bal; ze vliegen over de 
toonbank. Hartstikke leuk, maar 
het wordt nog leuker: begin april 
opent IJsje Zuid op de Drieslag! In 
het pand waar voorheen de visboer 
zat, kunnen mensen dan terecht 
voor ambachtelijk ijs, door Theo 
zelf gemaakt.
“Als je goed luistert naar je wijk, kun 
je er iets heel leuks neerzetten”, zegt 
Theo. “Ik vind dat het winkelcentrum 
een mooie, gezellige ijssalon/espres-
sobar kan gebruiken. Of zelfs verdient. 
Waar je zelfgemaakt schepijs kunt 
krijgen, maar ook een lekkere kop 
koffie met bijvoorbeeld een saucij-
zenbroodje. En in de winter wafels en 
poffertjes.”

Theo ging zelf in de leer om vers ijs 
te kunnen maken. Dat bleek nog een 
hele wetenschap te zijn. “Het is bijna 
scheikunde”, lacht Theo. “Ik heb het 
aardig onder de knie, maar ik vind het 
fijn dat ik een paar dagen in de week 
nog hulp krijg vanuit La Differenza 
(ijssalon in Huissen) bij het vervolma-
ken van mijn ijsbereidingskunsten. 
Het wordt vooral heel leuk, lekker én 
bijzonder: naast de ‘gewone’ smaken 
ga ik bijvoorbeeld spekkoekijs en 
baklava-ijs maken.”

IJsje Zuid is vanaf april elke dag 
geopend. Je vindt de ijssalon aan 
de Middelgraaflaan, in de voormali-
ge viswinkel, op winkelcentrum de 
Drieslag. Komt dat zien en vooral 
ook proeven!

Buurtbewoners 
Malburgen aan 
zet! 
Malburgen is een bruisende wijk waar 
veel gebeurt en waar mensen graag 
iets willen doen.
Misschien heb je zelf wel eens een 
sport- en spelactiviteit georganiseerd 
voor mensen uit je buurt, voor familie 
of vrienden. Zou je dat een keer beter 
of groter willen aanpakken, maar weet 
je niet precies hoe, of heb je extra 
hulp of materiaal nodig? Neem dan 
eens contact met ons op. We helpen 
je graag. Je kent ons misschien wel 
van de sport-en spelactiviteiten die 
we in de wijk doen.

Wij zijn er voor je als het gaat om 
sport-spelactiviteiten als een vrien-
dentoernooi, een straattoernooi of een 
buurtcompetitie organiseren. Dat kan 
door je onder andere te steunen met 
een budget of leveren van extra hulp 
en materialen. Kom eens langs bij 
Jeugdplein De Hobbit of bel 06 – 4489 
7906 of stuur een mail naar frank.van.
druyten@sportbedrijfarnhem.nl.

Word jij onze nieuwe 
vrijwilliger?
Wij willen graag dat zoveel mogelijk 
bewoners uit onze wijk mee kunnen 
doen aan activiteiten, zowel voor jong 
als oud. Dit kunnen we niet allemaal 
zelf. Daarom zoeken we vrijwilligers 
die 

Wij zoeken mensen die leuke en actie-
ve lessen kunnen geven waarbij sport 
en gezonde leefstijl een belangrijke 
plaats inneemt. Belangrijk is dat de 
lessen gevuld zijn met positiviteit en 
enthousiasme.

Ben jij die leuke, fanatieke, gezellige 
en enthousiaste sportleider/ster? En 
kan je daarbij ook nog pedagogisch 
handelen? Dan komen we graag met 
je in contact. 
Er bestaat de mogelijkheid om via 
het Richard Krajicek Foundation een 
scollarschip te krijgen. 

Bel of mail voor meer informatie naar:
Frank van Druyten - Sportbedrijf 
Arnhem
06 – 4489 7906  frank.van.druyten@
sportbedrijfarnhem.nl

Kijk ook eens op onze facebookpagi-
na “SportinMalburgen”
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Zestig nieuwe 
woningen aan 
groene oever 
Whemeplas
Aan de Whemeplas in Malbur-
gen Oost-Zuid komen 60 nieuwe 
woningen. Het college van bur-
gemeester en wethouders (B&W) 
heeft het conceptbestemmings-
plan dat dit mogelijk maakt naar 
de gemeenteraad gestuurd. Het is 
de bedoeling dat er 39 koopwonin-
gen en een appartementengebouw 
met 21 sociale huurwoningen 
komen. Woningcorporatie Volks-
huisvesting gaat deze betaalbare 
appartementen verhuren.

Grote behoefte aan wo-
ningen
Wethouder wonen Ronald Paping: 
‘Arnhem heeft behoefte aan veel 
nieuwe woningen, koop en sociaal. 
Onze inwoners zitten daar echt op 
te wachten. Niet voor niets hebben 
we daar afgelopen jaar extra moeite 
in gestoken om de woningbouw te 
versnellen.’ Oorspronkelijk zouden er 
7 appartementengebouwen met een 
ondergrondse parkeergarage komen. 
Dat plan bleek uiteindelijk financieel 
niet haalbaar en bovengronds parke-
ren zou teveel ten koste gaan van het 
groen langs de Whemeplas. Daarom 
is nu een aangepast plan opgesteld 
waarbij de wijk nauw betrokken is. 
Voor dit nieuwe plan is nu een nieuw 
bestemmingsplan nodig.

Amfibieën en vleer-
muizen
In het plan is ook een fikse verbe-
tering van het groen bij de nieuwe 
woningen en de oever van de Wheme-
plas opgenomen. ‘Belangrijk’, vindt 
Paping, ‘Nieuwe wijken moeten niet 
alleen maar van steen zijn. Veel groen 
levert een prettige woonomgeving 
op. En het zorgt voor koelteplekken 
in de wijk.’ Zo komt er een natuurlijke 
inrichting van kruidenrijk grasland 
met 36 bomen en een oeverzone met 
riet, elzen en wilgen. Zo sluit het groen 
in de woonbuurt zoveel mogelijk aan 
op het oeverlandschap. De diverse 
boomsoorten zijn gekozen in overleg 
met bewoners. Er komen hagen als  
erfafscheiding en langs de trottoirs 
aan de voorzijde. Vogels en kleine 
zoogdieren kunnen zich daarin ver-
schuilen. De buurt wordt ‘natuurinclu-
sief’ gebouwd. 

Dat betekent dat het leefgebied van 
insecten en vogels niet bruut doorbro-
ken wordt. 
Het gebied is van groot belang voor 
amfibieën en voor vleermuizen. De 
straatverlichting wordt zo aangelegd 
dat zij er geen last van hebben. Te-
vens worden nestkasten en vleermuis-
kasten in de bebouwing geïntegreerd.

Oplevering najaar 2022
De gemeenteraad moet nu besluiten 
over het bestemmingsplan. Als de 
raad instemt met het plan kan de 
bouw beginnen. Naar verwachting 
worden de woningen dan in het najaar 
van 2022 opgeleverd.

Denk mee 
over ontwik-
keling Olym-
puskwartier
Janssen de Jong Projectontwik-
keling, Faro Architecten en Buro 
Lubbers landschapsinrichting 
hebben een planvisie voor de 
locatie ’Olympuskwartier Arnhem’ 
samengesteld voor de ontwikke-
ling van een gebouw met ca. 200 
woonappartementen en moge-
lijkheden voor sport en bewe-
gen. Kader voor ons plan zijn de 
Koers Gebiedsvisie Centrum Zuid 
(vastgesteld door de gemeente 
op 31 mei 2011) en de Nota van 
Uitgangspunten Olympuskwartier 
zuid d.d. 17 maart 2020. Par-
ticipatie van (wijk)bewoners is 
een belangrijk onderdeel in ons 
proces. Daarom formeren we een 
klankbordgroep die ons kan voe-
den met de behoeftes, belangen 
en wensen vanuit de omgeving. 
Hierbij nodigen we je uit voor 
deelname aan deze klankbord-
bordgroep. 

Digitale bijeenkomst 
klankbordgroep 
Tijdens een digitale informatiebijeen-
komst op woensdag 17 maart van 
19.30-21.00 uur presenteren we onze 
planvisie. 



Het stedenbouwkundig schetsontwerp is te vinden in het wijkarchief:  
www.archief.malburger.nl   
Voor het laatste wijkontwikkelingsnieuws zie: www.malburgen.nl

Dan horen we graag op welke manier 
we ons plan voor jou beter zouden 
kunnen maken. 

Wat is voor jou prettig om naar te 
kijken, welke functies zou je gaan 
gebruiken en hoe?
Je kunt je aanmelden voor deelname 
aan deze klankbordgroep door een 
mail te sturen naar i.nellen@jajo.com 
o.v.v. je naam, e-mailadres, woonadres 
en waarom je graag wilt deelnemen: 
wat is je motivatie of belang? Dit kan 
tot en met uiterlijk 10 maart a.s.

Circa 3 sessies
Om deel te kunnen nemen verwachten 
we dat je bereid bent met ons in circa 
3 sessies  te ‘klankborden’ gedurende 
het ontwikkelproces (ca. 3-6 maan-
den). Er is per bijeenkomst ruimte 
voor maximaal 20 deelnemers. Bij 
meer aanmeldingen organiseren we 
een extra digitale bijeenkomst.   

Verhinderd maar wel 
geinteresseerd? 
Je kunt ook reageren en je ideeën 
delen door een mail te sturen naar 
i.nellen@jajo.com met als onderwerp 
‘reactie omgevingsdialoog Olympus-
kwartier’.

We nemen in de klankbordgroep geen 
besluiten over ons plan: dat doet de 
gemeenteraad door het vaststellen 
van een nieuw  bestemmingsplan. We 
verwachten dat dit bestemmingsplan 
rond de zomer ter inzage zal gaan. Op 
dat moment kun je je zienswijze hier-
op kenbaar maken. Houd hiertoe de 
publicatie via de gebruikelijke kanalen 
in de gaten.

Ontwikkelingen Nijmeegseweg: 
Groen als uitgangspunt  
 in het stedenbouwkundig schetsontwerp
Begin maart is de slot-presentatie van het stedenbouwkundig schets-
ontwerp Nijmeegseweg voor de leden van de Klankbordgroep Nijmeeg-
seweg en leden Wijkplatforms in Malburgen. Een afsluiting van een 
goed verlopen participatieproces waarvoor het Rotterdamse ontwerp-
bureau OD205, klankbordgroepleden en gemeente samen verantwoor-
delijk voor zijn. De uitkomst van deze samenwerking is een door OD205 
ontworpen stedenbouwkundig schetsontwerp op basis van input van de 
klankbordgroepleden. Een ontwerp dat door de leden breed gedragen 
wordt en waarbij groen het uitgangspunt is.  

Een ‘groene’ poort naar Noord & brugverbinding tus-
sen Oost en West
Het meest eruit springende groene element in het plan is het De Monchypark in 
Oost. Het geheel nog te realiseren park komt te liggen tegenover het voorma-
lige Hotel Zuid doorlopend tot aan de Dotterlaan met veel ruimte voor spelen. 
Het meest in het oog springende element in het plan is wel om via de heuvels 
in het toekomstige Monchypark een loop- en fietsbrugverbinding te realiseren 
tussen Oost en West.
Met name in West zal de toekomstige bebouwing een mix worden van laag- en 
hoogbouw, waarbij ook groen een belangrijke rol speelt - hofjes, binnentuinen, 
atriums - vooral veel afwisseling en geen standaard blokkendozen. Uiteindelijk 
een ‘groene’ poort naar noord

Eerste stap in langlopend proces
Het stedenbouwkundig schetsontwerp zal met een advies van de klankbord-
groep worden voorgelegd aan de politiek. Het nu voorliggende ontwerp is de 
eerste stap in een langlopend proces. Niet alleen qua ontwerp en uiteindelijke 
invulling maat zeker ook qua bewonersparticipatie.  

Een mix van laagbouw met hofjes, binnentuinen en atriums aan de westzijde. 
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Het zijn rare tijden, ook 
voor de kinderen in de 
wijk. Scholen passen 
op allerlei manieren 

een mouw aan de coronasituatie. 
Malburgen.nl sprak met Mariken 
Goris, directeur van De Monc-
hyschool. Niet om perse over de 
coronacrisis te praten, maar vooral 
om een hoopvol geluid vanuit het 
onderwijs te laten horen. In dit 
geval bijna letterlijk. Want op De 
Monchyschool is er speciale aan-
dacht voor: muziek!

Natuurlijk ligt de nadruk van de be-
zigheden ook in deze roerige onder-
wijstijden ‘gewoon’ op taal, lezen en 
rekenen. Maar daarnaast moet er 
ruimte zijn voor andere zaken. Die 
zeker óók leerzaam zijn, maar die de 
kinderen nog wat extra opleveren. Die 
helpen om hun blik te verruimen en 
die inspiratie en vrolijkheid brengen. 
Precies daarom besteedt de school 
extra aandacht aan muziekonderwijs.
Mariken heeft, na tweeëneenhalf jaar, 
haar hart inmiddels verpand aan ‘haar’ 
kinderen en ook aan Malburgen. 

18

Natuurlijk maakt ze zich, samen met 
het team, hard voor kwalitatief onder-
wijs en zorgt ze dat ieder kind het bes-
te uit zichzelf leert halen. “Maar ieder 
kind heeft naast al die leermomenten 
ook momenten nodig die andere aan-
dacht en energie vragen én geven”, 
legt ze uit. “Daarom hebben we (naast 
een vakleerkracht voor gym) een vak-
leerkracht voor muziek.  

“Alle leerlingen krijgen 
twee keer per week mu-
ziekles”
Alle leerlingen krijgen twee keer per 
week muziekles: één keer zang en één 
keer instrumentaal. Ze leren allemaal 
een ritme-instrument, een gitaar en 
een saxofoon bespelen. We gebruiken 
het gymlokaal voor de kleuters voor 
deze lessen, zodat de rest van de 
school er geen last van heeft.”

De lessen missen hun uitwerking niet: 
de kinderen komen in aanraking met 
allerlei soorten muziek en dat ver-
groot hun wereld. Daarnaast kunnen 
ze spelenderwijs hun woordenschat 
vergroten, krijgen ze een beter taal-
gevoel (met gevoel voor ritme in een 
zin en gevoel voor woordvolgorde). 

Hoopgevend geluid vanuit  
De Monchyschool: 
“Van muziek wordt iedereen blij!”

Daarnaast leren ze discipline en leren 
ze om zichzelf te presenteren. Mari-
ken: “De kinderen hebben er zoveel 
plezier in. Iedereen krijgt goede zin 
van muziek. Er is een groepsgevoel 
van ‘Kijk eens wat wij samen kunnen’. 
Voor sommige kinderen is een gitaar 
als goud in hun handen. Door drie 
akkoorden te spelen, kunnen ze al een 
liedje begeleiden. Dat geeft een boost 
aan hun zelfvertrouwen.”

De muzieklessen lopen nu bijna 
anderhalf jaar. Met subsidie van 
Stichting Het Burger en Nieuwe Wees-
huis kon de school de instrumenten 
aanschaffen. Mariken zou op termijn 
ook graag wat meer de wijk in gaan. 
Dat gebeurde eigenlijk voor het eerst 
al afgelopen september, bij de ope-
ning van de Beweegtuin in West. Toen 
voerden de kinderen ‘het Beweeglied’ 
op. “Van zingende kinderen wordt ie-
dereen blij”, lacht Mariken. “Dus ik wil 
in de toekomst graag de wijk in, om 
gezamenlijk muzikale activiteiten te 
organiseren. Gezellig met jong en oud, 
alle culturen, iedereen samen. Mis-
schien wel met optredens op locatie 
of met de start van een wijkkoor, wie 
weet!”
 

Leerlingen van De Monchyschool zingen 
tijdens de opening van de Beweegtuin 
in West.



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 Sijtsma en Michel Lammerse   
Fotografie 
Floortje Dekkers. en Michel Lam-
merse  
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 
2021, of mail: info@malburger.nl of 
bel met: 06 - 20 133 267

Artikel & foto verantwoording 
malburger.nl/wijkkrant-malburgen  
Kopij volgende editie 
De kopij voor de volgende editie 
ontvangen we graag voor 8 april 
a.s. Voor alle aanleverdata dit jaar 
zie de wijkwebsite malburgen.nl. 
 
 
 
 
 Gemeente Arnhem infonummer 
0800 - 1809 (gratis nummer) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
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 & inmalburgen.
nl 
 

       CONTACT MET...

Achterklap

Team Leefomgeving 

Bereikbaarheid Team Leefomgeving
 
- Marijn van Wolfen 06 - 58864332
- Bianca v/d Weijden:   06 - 51547689
- Iris Harskamp  iris.harskamp@arnhem.nl
- Rita Hermsen: rita.hermsen@arnhem.nl    
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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 - 2260000.
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

  
Sociaal Raadslieden starten voorlopig 
weer met afspraken op locatie. 
Er kan een afspraak gemaakt worden op 
een aantal locaties die weer open zijn.
Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar telefoonnummer 026-3127999 

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

RESULTATEN

DE VRAAG

Merendeel van Mal-
burgers voelt zich 
veilig in de wijk
In de laatste wijkkrant van 2020 
stelden we de vraag of u zich vei-
lig voelt in de wijk en of u vormen 
van overlast ervaart. Na correctie 
hebben 409 (wijk)bewoners tot 25 
januari hun mening gegeven. Hier-
onder vindt u een aantal resultaten 
uit deze enquête. Alle resultaten 
zijn online vanaf 1 maart 2021 te 
vinden achter de volgende link: 
https://malburger.nl/de-vraag

Meerderheid geeft aan 
zich veilig te voelen in de 
straat of buurt
Een klein merendeel (50.6%) van de 
deelnemers geeft aan zich veilig te 
voelen in de wijk. Maar er zijn grote 
verschillen. Zo voelen ouderen (65+) 
in wijkdeel Oost zich het meest onvei-
lig, met name ‘s avonds. Echter deel-
nemers uit de Stadseilandbuurt (ook 
Oost) voelen zich het meest veilig. 

Meeste overlast wordt er-
varen door vervuiling en 
verkeer 
Wijkbreed wordt de meeste overlast 
ervaren door afvaldumping (23%) en 
verkeer/te hard rijden (19%). Andere 
vormen van overlast uit de enquête 
zijn veelal te herleiden naar bepaalde 
buurten. 
Datzelfde geldt ook voor de vragen 
over slachtoffer zijn van misdrijven en 
het doen van aangifte hiervan. 
Omdat we in deze enquête vroegen of 
de deelnemers hun postcode wilden 
achterlaten is een groot deel van 
de resultaten goed te koppelen aan 
buurt- en/of straat. De conclusies 
die hieruit kunnen worden getrokken 
zullen na 1 maart uitgebreid wor-
den toegelicht in een artikel op de 
wijkwebsite.



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


