
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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Groen in de wijk? 
Breng het in de praktijk!

Lekker toeren op de 
scootmobiel

  En verder... 

De Vraag: 
Sporten (in eigen wijk)

Bewegen, sporten (in eigen 
wijk), georganiseerd of individu-
eel. Nu de coronamaatregelen 
weer wat worden versoepeld 
mogen we binnenkort ook weer 
georganiseerd (binnen) sporten. 
Wij zijn benieuwd of u (meer) 
bent gaan sporten het afgelopen 
jaar, of juist minder of helemaal 
niet. Sport u in uw eigen wijk, 
of juist erbuiten. Op pagina 5 
meer informatie over De Vraag 
van deze keer of vul de enquête 
gelijk in op malburger.nl/de-vraag

•2 Eerst even dit... •3 Bewonersparticipatie  
•6 Rita  •6 Waar zijn de koeien? •8 Kunst in de 
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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
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Eerst even dit...
De gemeente Arnhem stopt per 1 juni met diftar
Na 1 juni 2021 gaan de onder-
grondse restafval containers weer 
open. Dit betekent een einde aan 
het vorig jaar ingevoerde diftar 
systeem. Bewoners kunnen dan 
weer zonder gebruik van de afval-
pas de ondergrondse containers 
openen.

Alleen een vast tarief en 
niet meer betalen per zak 
restafval
Vanaf 1 juni betalen alle inwoners 
van Arnhem alleen weer een vast 
tarief en hoeft er niet meer betaald te 
worden per zak restafval van 30 liter 
a 80 Eurocent. Er zullen verschillende 
vaste tarieven komen voor eenper-
soonshuishoudens en voor meerper-
soonshuishoudens. Op dit moment 
werkt het college van burgemeester 
en wethouders aan een voorstel om 
over te kunnen gaan naar alleen vaste 
tarieven. De gemeenteraad kan daar 
waarschijnlijk in mei een besluit over 
nemen

De versmallingen die destijds met  
het ‘betalen per zak’ zijn aangebracht 
zodat er alleen nog zakken van 30 liter 
in de bakken pasten, worden er weer 
uitgehaald. De bakken worden terug-
gebracht naar hun originele staat. De 
inschatting is dat het ongeveer twee 
maanden duurt voor alle containers 
zijn aangepast. 

Resultaat van referendum
Het stoppen met diftar & betalen per 
zak is het gevolg van de uitslag van 
het referendum van 17 maart j.l.

Een meerderheid van de Arnhemmers 
die een stem uitbrachten (53%) vond 
dat diftar weer moest worden afge-
schaft. De gemeenteraad heeft deze 
uitslag overgenomen en besloten met 
diftar te stoppen.

Verhoging tarief
Verwachting is dat door de terug-
draaiing van diftar de tarieven voor 
de inzameling van huishoudelijk afval 
komend jaar flink zullen gaan stijgen.  
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Wijkplatforms 
en wijkbeheer-
groepen: al 
meer dan 20 
jaar bewoners-
participatie
De wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje is als grootste wijk qua 
inwoneraantal een unieke wijk als 
het gaat om bewonersbetrokken-
heid. Nergens anders in Arnhem is 
de betrokkenheid van bewoners en 
de mogelijkheid om mee te doen 
zo goed geregeld als in onze wijk.
Wijkplatforms & wijkbe-
heergroepen
Zo zijn er in de wijk Malburgen twee 
wijkplatforms actief. Een in wijkdeel 
Oost, en een in wijkdeel West. Omdat 
wijkdeel Oost (alles ten oosten van de 
Nijmeegseweg) zo groot is, zijn er in 
dit wijkdeel ook nog vier wijkbeheer-
groepen actief. Elke wijkbeheergroep 
heeft betrekking op een deel Malbur-
gen Oost: zo is er een wijkbeheer-
groep Het Duifje, Immerloo, Oost-Zuid 
en Oost-Noord. 

Wie nemen er deel in een 
wijkplatform of wijkbe-
heergroep?
Het Wijkplatform is een overlegorgaan 
met een brede afvaardiging van de 
wijk. Hierin zitten naast bewoners 
ook afgevaardigden uit tal van orga-
nisaties actief in de wijk, waaronder: 
gemeente, woningcorporaties, politie, 
welzijns- en cultuurorganisaties en 
afgevaardigden vanuit de politiek. 

Bewoners zijn de ogen en 
oren van de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
is een fijne wijk om te wonen. Toch 
zijn er ook delen en buurten waar 
het minder goed gaat. Het is daarom 
belangrijk dat er een brede betrokken-
heid is van bewoners en organisaties 
die samen de wijk willen verbeteren, 
hun kennis en ervaring willen delen en 
elkaar willenadviseren. Een wijk leer je 
niet kennen uit cijfers, een wijk leer je 
kennen door er te wonen, en dat zie en 
hoor je goed terug in een Wijkplat- 
formoverleg.  

Van de hangende plan-
tenbakken tot aan AED’s 
van zwerfafval opruimac-
ties tot aan een wijkfeest
Een wijkplatform of wijkbeheergroep 
doet veel meer dan alleen praten over 
problemen of zeggen hoe het beter 
kan. Er worden door de wijkplatforms 
en wijkbeheergroepen ook allerlei 
ideeën en organisaties ondersteund in 
de wijk.
De beide wijkplatforms en de wijk-
beheergroepen in de wijk hebben 
namelijk vanuit de gemeente Arnhem 
een eigen budget waarmee ze tal van 
bewonersideeën, wijkactiviteiten en 
wijkorganisaties in de wijk ondersteu-
nen. 
Enkele voorbeelden zijn de hanging 
baskets - de zeer gewaardeerde 
hangende bloembakken - die overal 
in de wijk hangen of de aanschaf 
van levensreddende AED’s. Maar ook 
zwerfafval opruimacties en de on-
dersteuning van tal van organisaties. 
Zoals Empowering Nisa, Heel Arnhem 
Schoon, maar ook de organisatie 
van het wijkfeest Westival in West of 
de Familiedag in Immerloo. Het zijn 
slechts enkele voorbeelden waar het 
wijkbudget aan besteed wordt.

Een Goed idee? Doe er wat 
mee!
Dus woon je in de wijk Malburgen, 
Immerloo of Het Duifje en heb je een 
leuk of goed idee? Doe er dan wat 
mee en dien een aanvraag in bij een 
wijkplatform of wijkbeheergroep.  
 
Een aanvraag doen is eenvoudig maar 
er zijn wel een aantal spelregels waar-
mee je rekening moet houden. Zo kun 
je bijvoorbeeld geen aanvraag indie-
nen voor een straat-barbecue.  
In de kern moet een aanvraag bij-
dragen aan verbinding in de wijk of 
verbetering van de wijk. Dat kan van 
klein - bijvoorbeeld de straat meer 
vergroenen of een bijdrage voor een 
speeltuintje, tot aan heel groot - zoals 
een wijkfeest.

malburger.nl/aanvraag
Een aanvraag indienen kan (online) 
heel makkelijk via malburger.nl/aan 
vraag. Hier vindt je ook alle informatie 
waaraan een aanvraag moet voldoen.  

Neem deel in een wijk-
platform of wijkbeheer-
groep

Inspraak over wijkontwikkeling, meer 
groen in de wijk of het tegengaan van 
overlast? Welk onderwerp je ook voor 
je buurt of wijk belangrijk vindt kan 
gezamenlijk worden besproken met 
andere bewoners en organisaties in 
een wijkbeheergroep of wijkplatform. 
Samen wordt er dan gekeken naar 
ideeën of oplossingen met andere 
organisaties.  
Interesse? Stuur dan een mailtje naar 
info@malburger.nl 
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Toertochten zijn er in alle soor-
ten en maten: voor cabrio’s, 
motoren of elektrische fietsen. 
Maar hier in de buurt is daar nu 
een nieuwe variant aan toe-
gevoegd: toertochten voor de 
scootmobiel! 

Sinds vijf jaar bestaat scootmobiel-
club De Krasse Knarren (Elst/Arn-
hem). Peter van den Broek heeft een 
tijdje geleden de praktische zaken van 
de club, zoals het organiseren van 
de tochten, overgenomen van ie-
mand anders. Hij heeft zelf sinds tien 
maanden een scootmobiel, zijn vrouw 
heeft er eentje en hun dochter ook, 
vanwege haar lichte, verstandelijke 
beperking. Dus Peter weet waarover 
hij praat.

“Stilzitten, dat is niks voor mij. Ik was 
in 2014 nog vrijwilliger van het jaar. Ik 
kreeg die prijs, omdat ik veel zwerfaf-
val opruimde. Omdat ik nu veel meer 
moeite heb met lopen, doe ik ander 
vrijwilligerswerk: ik ga vier keer in de 
week met dementerende ouderen 
fietsen, op een duo-fiets. Lekker de 
natuur in, ik heb muziek mee voor 
onderweg; die mensen vinden het 
heerlijk.”

Door zijn ondernemende aard raak-
te Peter ook verzeild bij de Krasse 
Knarren. “Dat is heel gezellig, want 
tijdens de tochten leer je andere 
mensen kennen, je kletst over van 
alles en je geniet van de mooie natuur 
rond Arnhem. Onderweg is er altijd 
een rustmoment (bij tochten van 30 
kilometer zijn er twee rustpunten) en 
is er tijd voor twee consumpties met 
iets lekkers erbij. We zijn nu met z’n 
tienen. De tochten stippel ik zelf uit, 
die gaan bijvoorbeeld door Meiners-
wijk, Doorwerth of park Lingezegen.”

“elke laatste vrijdag 
van de maand”
De tochten zijn normaal gesproken 
elke laatste vrijdag van de maand. Nu 
in coronatijd kunnen de deelnemers 
nergens pauzeren, want alles is geslo-
ten. Daarom wacht de club nog even 
met starten. De hoop is dat de eerste 
tocht van dit jaar kan plaatsvinden op 
30 april.

Wat moet je weten?
De starttijd is 10 uur ’s ochtends. 
Vooraf hoor je waar het startpunt 
voor vertrek is (altijd goed te bereiken 
vanuit Malburgen!).

Lekker toeren           op de scootmobiel!
De tochten zijn tussen de 15 en de 30 
kilometer lang. Neem voor de zeker-
heid altijd een oplader mee (soms kan 
het handig zijn om even bij te laden 
tijdens een rustpauze). 
Zes euro
De kosten van de toertocht bedragen 
6 euro. Dit is voor de twee consump-
ties, voor iets lekkers erbij en voor 
een euro om gezamenlijk de fietsvrij-
willigers vrij te houden. (Zij gaan elke 
tocht mee voor de verkeersveiligheid.)
Wil je meer weten of meteen aanmel-
den? Dat kan via een mail aan peter-
heinz58@gmail.com. Als mailen niet 
lukt, kun je een bericht geven aan de 
redactie. Daar is het telefoonnummer 
van Peter bekend. 

Dus: heb je een scootmobiel en wil je 
ook wel eens gezellig samen de om-
geving verkennen? Rij dan mee met 
de Krasse Knarren!
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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.

Malburgen is 
een echte hon-
denwijk 
In de eerste wijkkrant van dit jaar 
ging de wijk-enquête De Vraag 
over de toename aan huisdieren in 
de wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje sinds het uitbreken van 
de coronacrisis. In de landelijke 
media waren al diverse berichten 
over de toename aan huisdieren 
sinds afgelopen jaar, maar is dit 
ook zo in onze wijk?

21%
253 wijkbewoners deden mee aan de 
wijk-enquête. Dat aantal is laag verge-
leken met eerdere enquêtes, maar de 
resultaten zijn toch interessant om te 
delen, want best een hoog percentage 
(20,9%) heeft tijdens de corona crisis 
een huisdier aangeschaft. De meer-
derheid van deze huisdieren heeft een 
nieuw baasje gevonden in Malburgen 
Oost. Alleen in Immerloo was het 
percentage 0% huisdieren.

Het populairste huisdier 
is...
Het huisdier dat het meest werd 
aangeschaft, is de hond (11,6%). Ge-
volgd door de huiskat met 9,3%. Bijna 
driekwart van de deelnemers (74,4%) 
gaf aan geen huisdier te hebben aan-
geschaft. 
Uitlaten & loslopen
Al deze nieuwe honden moeten ook 
uit, daarom vroegen we aan de (nieu-
we) hondenbezitters ook of ze of ze 
vinden dat er voldoende ruimte is in 
de wijk om de hond uit te laten. En of 
ze gebruik maken van het honden los-
loopgebied aan de Bandijk.80% vindt 
de ruimte voor de hond onvoldoende 
in de wijk. Slechts 20% gaf aan wel 
eens gebruik te maken van dit enige 
honden losloopgebied in Malburgen. 
Alle resultaten van deze wijk-enquête 
zijn te vinden op: malburger.nl/de-vraag 

RESULTATEN

DE VRAAG

De Vraag: Sporten & be-
wegen (in je eigen wijk)
Bewegen, sporten (in eigen wijk), 
georganiseerd of individueel, daar 
gaat onze wijk-enquête De Vraag 
deze keer over.

Nu de corona maatregelen de 
komende weken worden afgezwakt 
mag er weer steeds meer. Waaron-
der (gezamenlijk) sporten en bewe-
gen zowel binnen als buiten. 
De wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje kent relatief veel moge-
lijkheden als het gaat om sporten 
en bewegen. Van aerobics tot 
zaalvoetbal en van biljarten tot 
indoor skiën. Wij zijn benieuwd hoe-
veel wijkbewoners gebruik (gaan) 
maken van sportorganisaties en 
locaties in eigen- of buiten de wijk.  
En natuurlijk willen we dan heel 
graag weten welke sporten en/of 
andere beweegactiviteiten je doet 
(in de wijk.) 
 
Neem deel aan onze korte enquête 
achter onderstaande link:
https://malburger.nl/de-vraag
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Rita vliegt uit
Rita Hermsen was sinds 2018 me-
dewerker van Team Leefomgeving 
Malburgen (gemeente Arnhem) en 
kijkt persoonlijk terug op vier jaar 
werken in de meest diverse wijk 
van Arnhem: Malburgen, Immerloo 
en Het Duifje.  

Half 2018 kwam ik team leef-
omgeving Malburgen verster-
ken. Ik wilde graag dichter bij 
de bewoners werken. In de 

wijk, bewoners meemaken en de sfeer 
voelen en ervaren. Meehelpen om 
daar waar de wensen van bewoners 
liggen te onderzoeken wat mogelijk is 
om deze te verwezenlijken.
En dan niet alleen voor de bewoners 
maar vooral met de bewoners. 

Malburgen de meest diverse wijk qua 
bewonerstypen die ik ken en waar ook 
heel veel gebeurt.
Malburgen dat prachtig ligt aan de 
voet van de John Frostbrug met 
mooie wijken en ook sleetse buurten. 
En wat wordt er veel gedaan en op 
touw gezet om armoede te bestrijden 
en leefbaarheid te vergroten. 
Kinderwerk, clubs en naschoolse 
activiteiten om kinderen meer kans te 
geven op een veilige en onbezorgde 
jeugd.  
Initiatieven die jongeren helpen hun 
leven in goede banen te leiden zodat 
zij uit mogen groeien tot fijne volwas-
senen.

Straten die met behulp van vrijwilli-
gers weer gezellig worden gemaakt. 
Tuinen die worden aangepakt. 
Heel Arnhem Schoon waarbij vrijwilli-
gers zorgen dat vervuiling op de stra-
ten en in de parken wordt opgeruimd. 
Sportactiviteiten die veelvuldig wor-
den aangeboden. 

Huis voor de Wijk en de huiskamer die 
zorgen voor verbinding met het orga-
niseren van allerlei activiteiten. 
Ouders die nooit aan leren zijn toege-
komen de gelegenheid te geven om te 
leren lezen en schrijven. 
Anderstaligen die hulp krijgen bij 
lessen Nederlands, zodat ze zich ver-
staanbaar kunnen maken.  
Hulpinstanties die klaar staan voor 
mensen met sociale/psychische 
problemen.
Festiviteiten die georganiseerd wor-
den voor jong en oud. 
En dit is nog maar een greep uit alles 
wat wordt gedaan voor de wijk Mal-
burgen.  

Dit alles kost heel veel geld! En dat 
is zeker de moeite waard als we als 
bewoners er ook voor gaan. 
Als we als bewoners ook zelf verant-
woordelijkheid nemen. Zorgen dat we 
de straat netjes houden dat we ons 
vuil dumpen waar het hoort (container 
of stort.) De helpende hand bieden 
waar nodig is en niet de ander alles op 
laten knappen. 
Dan kan de wijk Malburgen voor ie-
dereen een mooie veilige en gezellige 
wijk worden/zijn.  

Ik heb veel bewoners ontmoet en nog 
veel meer niet. Dat heeft ook deels te 
maken met de Corona periode waar-
door spontane ontmoetingen veel 
lastiger werden.   
Maar het is mijn tijd om te stoppen 
met werken na 42 jaar.  
Ik wens jullie bewoners alle goeds toe 
en hoop dat er veel positieve samen-
werking mag groeien.

Namens de Wijkplatforms, Wijkbeheer-
groepen en wijkmedia in Malburgen 
bedanken wij Rita voor haar inzet en 
wensen we haar heel veel plezier van 
haar pensioen toe!

Waar zijn de 
koeien?
Iedereen kent ze wel: de bekende 
kunststof koeien op de rotonde 
aan de Huissensestraat. Of beter 
gezegd iedereen kende ze wel, 
want de koeien zijn na twee keer 
te zijn vernield verwijderd. 
Dat vernielen begon de eerste keer 
tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht, 
waarbij één koe zwaar werd ‘mishan-
deld.’ Deze stond dankzij inzet van de 
gemeente echter weer snel op zijn 
pootjes. 
De tweede mishandeling was helaas 
wat rigoureuzer. Niet één, maar alle 
drie de koeien werden in de nacht van 
20 op 21 maart hierbij vernield. Met 
als resultaat één koe onherstelbaar 
beschadigd en twee koeien dusdanig 
vernield dat ze weer moesten worden 
opgeknapt. 

Nieuwe koe
De gemeente Arnhem repareert twee 
koeien en de onherstelbare koe zal 
worden vervangen door een nieuwe. 
Bedoeling is dat ze medio mei weer 
met z’n drieën in het rotonde weitje 
staan. 
Leden van het Wijkbeheer Malburgen 
zijn blij met de terugplaatsing door de 
gemeente.

Oude koeien uit de...
De koeien zijn destijds in 2013 aan-
gekocht via het wijkplatform Malbur-
gen en geplaatst door leden van het 
wijkplatform en wijkbeheergroepen. 
De koeien kregen sinds de plaatsing 
grote waardering van de wijkbewo-
ners. Verontwaardiging in de wijk was 
dan ook groot toen de koeien twee 
keer achter elkaar werden vernield.



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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Bas vertelt: “Door Corona waren 
activiteiten met volwassenen niet 
mogelijk, toen heeft Mike bedacht om 
ze voor kinderen geschikt te maken.” 
Mike vult aan: “Ik wilde graag wat 
zinnigs doen met de vrijgekomen tijd 
in de coronaperiode. Daaruit rolde het 
concept voor de schoolmoestuintjes. 
Dat doen we ook al in Het Arnhemse 
Broek, daar is het een succes.”

Samen met leerlingen van basis-
school het Mozaïek steken Bas en 
Mike de handen uit de mouwen in 
Moestuin de Buurtakker. Inmiddels 
doen er 8 leerlingen mee met dit pro-
ject. In Immerloo is eenzelfde project 
gestart. Natuurcentrum Arnhem levert 
de plantjes, zaden en bollen en onder-
steunt met kennis en kunde. Bas ver-
volgt: “Naast de schoolmoestuintjes 
hebben we kindermoestuintjes, ook in 
de Buurtakker. Kinderen kunnen daar 
samen met hun ouders gaan moestui-
nieren.”

Naast de kindermoestuintjes be-
ginnen Bas en Mike binnenkort ook 
met de pluktuintjes op de Akkerwin-
destraat. Mike: “We willen hier samen 
met buurtbewoners gaan moestui-
nieren. Daarvoor gaan we speciale 
bakken plaatsen, waar elke buurtbe-
woner aan kan meewerken en uit kan 
plukken. Om bewoners hierover te 
informeren, gaan we binnenkort de 
deuren langs. We zijn erg benieuwd 
naar de ideeën van de buurt.”

Mike gaat verder: “Ik ben blij met 
deze initiatieven. Bovendien gaat de 
gemeente ook nadenken over herin-
richting van de winkelstrip Akkerwin-
destraat. Denk aan een gelijkliggende 
stoep en een mooiere en groenere 
strip. We hopen dat er buurtbewoners 
zijn die hierover willen meedenken of 
meehelpen. Dit project loopt tot eind 
2022, dus genoeg tijd voor nieuwe 
ideeën!”  
Wil je meedenken over de pluktuintjes 
of de vernieuwing van de winkelstrip 
Akkerwindestraat? Of wil je meedoen 
met de kindermoestuintjes? Stuur ons 
dan een mail via:  
info@schonestraatgroenebuurt.nl

Nog veel meer groen 
nieuws uit de wijk 

Hof van West
De leerlingen van de Pastoor van Ars-
school en de Monchyschool kijken al 
een tijdje uit op een mooie moestuin 
naast MFC de Spil: ‘Hof van West’. 
De kinderen zijn zo nieuwsgierig en 
enthousiast dat de scholen initiatief-
nemers Vincent en Henk gevraagd 
hebben of ze daar kunnen gaan 
moestuinieren. In samenwerking met 
het Natuurcentrum heeft Stichting 
Schone Straat, Groene Buurt hiervoor 
een plan gemaakt om gedurende der-
tien weken samen met de kinderen te 
gaan moestuinieren. Er is nu overleg 
hoe dit vorm gaan krijgen. De kinderen 
en Schone Straat, Groene Buurt willen 
zo snel mogelijk aan de slag!

Zwanebloemlaan
Op verzoek van Woningcorporatie 
Volkshuisvesting en in lijn met het 
Platform Klimaatadaptatie Arnhem 
willen we het binnenplein van de 
woningen tussen de Moeraskers-
straat, Pijlkruidstraat, Biezenlaan en 
Waterlelielaan gaan vergroenen. Het 
is een versteend plein met een paar 
boompjes en wat armetierig groen dat 
regelmatig mishandeld wordt door 
buurtkinderen. Het blijkt dat er weinig 
speelmogelijkheid is in die buurt. Voor 
kleine kinderen is de Hobbit net te ver, 
om daar zonder begeleiding te kunnen 
gaan spelen. Stichting Schone Straat, 
Groene Buurt wil hiervoor graag een 
integrale aanpak. Door bijvoorbeeld 
samenwerking te zoeken met andere 
partijen in de wijk, zoals Empowering 
Nisa, AM Support en Rijnstad team 
Jeugd, en een project te ontwikke-
len waarbij bewoners en kinderen 
betrokken zijn. Er is een subsidie 
beschikbaar vanuit de gemeente – ‘de 
Eetbare Stad’- en die wil de stichting 
gebruiken om een kinderprogramma 
op te zetten. Onderdeel daarvan is 
niet alleen het zelf kunnen verbouwen 
van planten en struiken, maar ook het 
oogsten en zelf bereiden van eten uit 
de oogst. 
Mike en Bas: “Dit alles is in de opstart-
fase, maar we hopen volgend seizoen 
op een spetterend oogstfeest!”

Groen in de wijk? Breng het in de praktijk!Groen in de wijk? Breng het in de praktijk!

Bas Roodbergen en Mike 
Hoose zijn de oprichters van 
Schone Straat, Groene Buurt 

en de initiatiefnemers van 
veel andere projecten.  
Een van hun ideeën?  

De schoolmoestuintjes! 
Mike (links) en Bas (rechts) in moestuin de Buurtakker
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Huis vóór de wijk wordt vernieuwd
Grote verbouwing tot begin juli

Als je de buitenkant van Huis voor 
de Wijk bekijkt, valt er weinig op. 
Het pand is gesloten, dat wel, en 
er staan busjes van aannemers en 
een bouwafvalcontainer. Maar bin-
nen in het gebouw is een enorme 
verbouwing gaande. De wijkmedia 
nam een kijkje en sprak op een 
later moment met Lars en Marcel 
vanuit het Huis vóór de Wijk om te 
vragen hoever het staat. 

Nieuwe keuken, podium 
en een jongerenruimte
Als je de grote centrale ontmoetings-
ruimte binnenloopt zie je meteen hoe-
veel er inmiddels al is uitgebroken. Zo 
zijn de oude keuken en bar verwijderd. 
De achterwand is eruit en de muren 
zijn gestript. 
Het gehele gebouw wordt aan de bin-
nenkant opgeknapt, maar er komen 
ook een aantal nieuwe voorzienin-
gen. Zo zal in de centrale ontmoe-
tingsruimte een podium komen met 
schuifwand, een nieuwe keuken en 
een nieuwe jongerenruimte.

Professionele keuken
Er komt een nieuwe professionele 
keuken. Eentje die goed aansluit bij de 
ambities en kwaliteit die door het keu-
kenteam van het Huis wordt geleverd. 
Ook tijdens deze verbouwing, tijdelijk 
vanaf een andere locatie (zie de infor-
matie in de linkerkolom).

Het voormalige schoolgebouw uit 
de jaren 70 zal worden voorzien van 
onder andere dubbel glas. Het keuken-
team gaat elektrisch koken. En als het 
mogelijk is zal het dak worden voor-
zien van zonnepanelen.

28 mei & 3 juli
Lars en Marcel geven aan dat de 
verbouwing tot nu toe voorspoedig 
verloopt. De bedoeling is dat de keu-
ken op 28 mei klaar is en dan meteen 
door het keukenteam van het Huis 
voor de Wijk zal worden gebruikt voor 
de bereiding van de afhaalmaaltijden 
en de lunchservice.  
Planning is dat de hele renovatie op 3 
juli aanstaande zal zijn afgerond.  
Dan zal (mits de corona-maatregelen 
het toelaten) iedereen weer volop ge-
bruik kunnen maken van de vernieuw-
de ruimten. 
EK kwartfinales en halve 
finale  bij het Huis voor de 
Wijk
De afronding van de verbouwing 
sluit mooi aan bij de plannen voor de 
heropening met een leuke activiteit 
- de kwart- en halve finales van het 
EK - op een groot scherm in of bij het 
Huis voor de Wijk. Een en ander hangt 
natuurlijk nog wel af van het weer en 
de coronamaatregelen.  
Meer informatie hierover in de volgen-
de wijkkrant, op de wijkwebsite en na-
tuurlijk op de eigen site van het Huis 
voor de Wijk:  www.huisvoordewijk.nl

Huis vóór de Wijk 
kookt door!  
Ook tijdens de ver- 
bouwing! 
Het Huis voor de Wijk kan dan 
vanwege de verbouwing tot in 
ieder geval 3 juli dicht zijn, maar 
dat betekent niet dat het keuken-
team de maaltijd- en lunchservice 
staakt. Er wordt nog de hele week 
gewoon doorgekookt en bedrijfs 
lunches kunnen op doordeweekse 
dagen nog gewoon worden be-
steld. 
Tijdelijk andere locatie
Tijdelijk gebeurt het koken op een an-
dere locatie. Dit heeft geen invloed op 
de bekende kwaliteit, gebruikte pro-
ducten, of afwisseling van de menu’s. 
Wel op het leveren. Door de verbou-
wing kunnen maaltijden niet worden 
opgehaald; alles wordt nu bezorgd.
Voor de bezorging van maaltijden 
wordt 1,50 Euro per adres in rekening 
gebracht.

Lunch service 
De kwaliteit die de keuken van het 
Huis vóór de Wijk al ruim een jaar 
levert aan bewoners in de wijk Malbur-
gen, Immerloo en Het Duifje is er nu 
ook voor bedrijven en andere organi-
saties.
Alles is zelf bereid met verse ingre-
diënten en biologisch verantwoorde 
producten. Halal bereid en ook vege-
tarisch is mogelijk.

Bestellen 
Bestellen bij het keukenteam van het 
Huis voor de Wijk is heel eenvoudig: 
Bel met 06-57814297 of stuur een 
mailtje naar info@huisvoordewijk.nl 
Alle informatie over de maaltijd- en 
lunchservice staat op: 
www.huisvoordewijk.nl/koken-eten 
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‘Tante Alex’ 
                     gaat verhuizen
Alexandra woont sinds 2013 in het Bruishuis. In-
middels kennen veel bewoners haar. Op haar ‘ei-
gen’ (achtste) etage noemen ze haar liefkozend en 
gekscherend ‘Tante Alex’. Ze kende heel wat ups & 
downs. Maar nu voelt ze zich voldoende gesterkt en 
is ze ervan overtuigd dat 2021 haar jaar gaat wor-
den. Daar wijst ook alles op: haar studie is gelukt, ze 
heeft een baan gevonden en nu ook nog een huis in 
Presikhaaf. 
Zoals ze zelf zegt: “Ik kwam hier met nul binnen en was 
somber en depressief. Langzaamaan ben ik gemotiveerd 
geraakt om opnieuw iets van mijn leven te maken. Ik heb 
veel te danken aan de sociale ondersteuning van het 
Bewonersbedrijf Malburgen (BBM). Maar ook zeker aan 
de kritische blik en de spiegel die me werd voorgehouden. 
Je moet het zo zien: toen ik in het Bruishuis kwam, waren 
er allemaal pauzewoningen. Het BBM bestond toen nog 
net niet. Veel mensen in de pauzewoningen waren hun 
sociale stabiliteit en hun structuur kwijt. Toen het nieuws 
kwam dat het Bewonersbedrijf de exploitatie van het 
gebouw zou overnemen, dacht ik: ‘Wat is dat nou weer?’. 
Maar toen ik hoorde van de sociale doelstellingen, werd 
ik nieuwsgierig. Misschien zou die sociale aanpak meer 
mensen motiveren tot iets. Het gaf me een beetje hoop.” 

Het roer kan altijd om
Ze vervolgt: “Door de vernieuwingen en ontwikkelingen in 
en om het pand, kreeg ik ook zin om op mijn etage dingen 
te gaan doen. Hielp soms met schoonmaken, kookte voor 
mensen en ik kreeg heel leuke gesprekken met de jonge-
ren op mijn afdeling. We steunden elkaar en ik leerde veel 
van de manier waarop zij met hun problemen omgingen. 
Soms was dat ook wel confronterend, hoor. Maar het 
heeft me bijvoorbeeld wel aangezet tot herenigingspogin-
gen met mijn kinderen. Ik sprak ook regelmatig met de 
directeur en ontdekte dat hij, na 25 jaar bij de politie, be-
sloot zelfstandig ondernemer te worden. Dat inspireerde 
mij ook. ‘Je kunt altijd het roer omgooien’, hield ik mezelf 
voor. Ik leerde dat het helpt om vooruit te kijken en het 
goede in mensen te zien. Ik hou van studeren, dus uitein-
delijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik 
aan een studie begonnen.” 
Maar het was niet alleen maar geluk in een opgaande lijn 
voor Alexandra. Ze worstelde een aantal jaren met depres-
sie en alcoholisme. “Het heeft me veel moeite gekost om 
weer in het gareel te komen. Ik liet me te snel meeslepen 
in problemen van anderen. Als ik het niet meer zag zitten, 
greep ik toch weer naar mijn Kanonnetje (soort bier) Ik 
was teleurgesteld in mezelf en het drinken maakte het er 
niet beter op. Het duurde alles bij elkaar wel vier jaar voor 
ik uit die vicieuze cirkel kon komen. Dat was zwaar. Ik 
moest een patroon doorbreken en dat moest ik zélf doen. 
Anderen de schuld geven, helpt niet. Zonder het BBM - 
waar mensen me niet steeds veroordeelden, waar ze vaak 
geduld met me hadden en soms ook stevige, opbouwende 
kritiek gaven – was ik niet gekomen waar ik nu ben.”
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Kijk met liefde terug
“Ik ben nu 59 jaar en eindelijk is het zo ver. Ik ben via een 
baan als afvalcoach voor de gemeente doorgestroomd 
naar een kantoorfunctie bij Handhaving & Vergunningen. 
Via de vrouw van een collega kwam ik in de zorg terecht. 
Ik ben intussen geslaagd voor Hbo Persoonlijk begeleider 
voor specifieke doelgroepen en nu gestart met een post 
Hbo opleiding. Ik loop vanaf mei mee bij het RIBW in Velp. 
Als het goed gaat, mag ik in juli aan het werk als zelf-
standig begeleider van mensen met een psychosociale 
of psychiatrische achtergrond. Ik voel me sterk, heb zin 
in de vrijheid van een eigen inkomen uit vast werk én een 
leuk huisje voor mezelf. Maar ik denk met veel liefde terug 
aan mijn ‘Bruisende Villaatje’, aan de mensen daar en alle 
ervaringen die er opdeed!”

uitgave Mei 2021



Onthouden dus: 24 juni van 10 tot 12 
uur Stekjesruilmarkt van City Hearts bij 
het Bruishuis
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Bruishuis

De paardenfa-
milie is uitge-
breid!
Aan de voorkant van het Bruishuis 
staat de centaur (Dirk de Dappere!) en 
bij de parkeerplaats staat het ijzeren 
paard. De paardenfamilie is nu uitge-
breid met drie witte, houten exempla-
ren voor in de achtertuin. De onderne-
mer die de paarden verkocht, was zo 
enthousiast over het Bewonersbedrijf 
en het Bruishuis dat hij ze met een 
flinke korting besloot van de hand te 
doen. Dat deed hij vanwege de sociale 
doelstellingen van het BBM. 

Hij regelde ook nog dat een vriend - en 
collega-ondernemer -  van hem met 
zijn vrachtwagen vanuit Amsterdam 
via Venlo (daar komen de paarden 
vandaan) naar Arnhem kwam rijden 
om ze te bezorgen. 

Ook dat gebeurde belangeloos.  
De drie paarden staan nu te trappelen 
om de tuin in te mogen. Binnenkort 
krijgen ze hun definitieve plek!

Ontdek je stekje!
City Hearts organiseerde op donderdagochtend 22 april hun eerste Stekjes-
ruilmarkt bij het Bruishuis. Op het plein bij de ingang stonden drie marktkra-
men. Daar kon iedereen met een beetje groene vingers en liefde voor planten 
terecht om stekjes te ruilen. Christina van City Hearts was blij verrast over de 
opkomst: “Er zijn echt veel mensen geweest. Dat er meteen zoveel interesse 
zou zijn, had ik niet verwacht. Maar wel heel leuk natuurlijk! Vooral ook, omdat 
allerlei (buurt-)bewoners elkaar hier spontaan ontmoeten op zo’n ochtend. 
Daar komen vaak weer contacten uit die heel waardevol kunnen zijn. Mensen 
vertellen als snel iets over zichzelf of over het hoe en waarom van hun liefde 
voor bloemen en planten.”

Christina: “Vanwege de goede opkomst, de leuke reacties, de goede ontmoe-
tingen en de gezelligheid, hebben we besloten om op 24 juni nog een keer een 
Stekjesruilmarkt te houden. Net als afgelopen keer ook weer van 10 tot 12 uur, 
voor het Bruishuis. Dus heb je interesse in stekjes of heb je zelf stekjes die je 
graag wilt delen met iemand? Kom dan zeker even kijken! Erg fijn ook, trou-
wens, dat we de marktkramen van het Bruishuis mochten gebruiken. Dit wordt 
zeker nog vaker vervolgd!”

Ondernemers 
Drieslag en Ruimte-
koers organiseren 
Picknick
Zet 19 juni nu vast in je agenda: dan 
vieren we samen het einde van de 
lente en verwelkomen we de zomer! 
Als de maatregelen het toelaten, ge-
beurt dat met een feestelijke picknick 
op de Drieslag. Ondernemers hebben 
een actie, zodat iedereen de picknick-
mand, -tas of krat met lekkers kan 
vullen. Behalve lekker eten, is er ook 
nog muziek, wordt er gedanst (onder 
meer in een dansvoorstelling) en is er 

Een kinderworkshop  
Jij word toch ook blij van zo’n zonnig 
vooruitzicht? Kom op 19 juni naar 
het winkelcentrum! Dan zwaaien we 
samen de lente uit en luiden we de 
zomer in.

Meer informatie (zoals starttijd en wat 
er tegen die tijd precies kan en mag) 
vind je op: www.ruimtekoers.nl en op 
de wijkwebsite malburgen.nl
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De Drieslag gaat op groen!
Jij doet toch ook mee?

Als eerste gaan we aan de slag met de pergola in het midden van de straat. 
Maar al snel volgen de zogenaamde boodschappenpalen. De precieze invulling 
daarvan willen we graag samen met zoveel mogelijk bewoners bepalen. Het 
gaat om interactieve palen met info over planten, kruiden of zaden die je kunt 
eten of zelfs gebruiken als verf. Het kan gaan over het aanplanten, oogsten of 
toepassen van plantjes, bloemen, pitten (als ingrediënt voor een recept, maar 
bijvoorbeeld ook als kleurstof voor kleding verven of henna schilderen). Wij 
zijn benieuwd naar jullie ideeën en leuke, interessante en grappige verhalen 
daarbij. Die verhalen krijgen dan een plek bij de boodschappenpalen, op een 
bord.

Dus…vraag jij je af uit welk plantje je sterke kleurstof kunt winnen, van welke 
bloem je heerlijke likeur kunt maken of hoe je een flat van moestuinbakjes 
bouwt op je eigen balkon? Of bedenk je iets heel anders? Misschien heb je zelf 
wel een heel leuke toepassing ontdekt? Vertel het ons! Samen met jou en heel 
veel andere buurtbewoners willen we graag een groene en fleurige dynamiek 
geven aan de Drieslag. Jij doet toch ook mee?

Kom workshoppen!
Er vinden er ook workshops plaats met de Onkruidenier (lees in het kadertekst-
je onderaan dit verhaal nog even wie en wat de Onkruidenier ook alweer is) 
zodat je alles te weten kunt komen over planten, zaden en hun toepassingen. 
Zo snel als corona het toelaat, gaan de workshops van start. De vorm en in-
vulling hangen af van de mate van versoepeling. Maar geef je nu vast op, dan 
hoor je het meteen als we kunnen beginnen. Er komen ook informatieposters 
te hangen. En maak vooral ook je buren, familie en vrienden enthousiast. Want 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd…en geuren en kleuren op de Drieslag. Wil je 
meedoen? Stuur een mail naar: doejemee@ruimtekoers.nl!

Ook al zorgt corona voor wat vertraging (we kunnen nu nog niet zo gemak-
kelijk veel bewoners laten samenkomen) de Drieslag gaat nu snel op groen! 
Daarmee bedoelen we dat er steeds meer groen te zien zal zijn, maar ook 
vooral te beleven. Hoe dan? Daarover willen we heel graag juist ook jouw 
ideeën en mening horen. 

Sanger is bedrijfsleider van restaurant 
Mesopotamië, op winkelcentrum de 
Drieslag. Hiermee is al een deel van 
zijn droom werkelijkheid geworden. 
Maar zijn droom gaat verder dan 
dat. Tegenover zijn zaak ligt nu een 
versteend plein leeg en kaal te zijn. 
Hij wil daar heel graag een prachtig, 
groen terras laten verrijzen.

Mesopotamië is gezellig, zelfs nu de 
zaak alleen geopend is voor afhalers. 
De sfeer is warm, de muziek maakt 
vrolijk en de medewerkers zijn har-
telijk. Geen wonder eigenlijk, dat de 
mensen die hier werken deze fijne 
sfeer ook naar buiten willen brengen, 
hun terras op en de wijk in. “Ik kom 
uit Noord-Irak”, vertelt Sanger. “Daar 
zijn terrassen heel groen, het zijn bijna 
tuinen. Dat zou ook mijn ultieme wens 
zijn voor hier (hij kijkt naar buiten en 
knikt richting de overkant) op het plein 
naast Albert Heijn. Dat we hier een 
klein parkje zouden kunnen aanleggen 
met gras, planten en wat lage bomen. 
Een echte oase met fijne schaduw-
plekken, middenin het bedrijvige 
winkelcentrum.”

De praktijk is, zoals gewoonlijk, weer-
barstiger. Sanger wil van álles doen, 
maar er mag nog heel weinig. Niet 
alleen door corona, maar ook omdat 
de gemeente nog niet zo ver is. “Ik 
heb aangeboden om de roestkleurige, 
ijzeren plantenbakken die er nu staan 
te schilderen of te laten begroeien, 
maar dat mag niet. Kijk, wil ik op dat 
plein iets van een terras creëren, heb 
ik een afbakening nodig. Als ik er 
zomaar wat tafels en stoelen neer-
zet, loopt en fietst iedereen gewoon 
tussen de tafels door. Klanten zitten 
dan niet fijn. Vorige zomer heb ik het 
geprobeerd, maar onze klanten gingen 
liever binnen in het warme restaurant 
zitten dan buiten op het plein. 

Een terras 
als één groot 
plantsoen 
vol groen

Jonmar van Vlijmen en Ronald de Boer zijn initiatiefnemers van de Onkruidenier. 
Ze onderzoeken en bevragen de relatie tussen mens en natuur, met name ook tus-
sen de stadsmens en de stadsnatuur. Dat klinkt misschien een beetje abstract. Het 
gaat erom dat ze met mensen in gesprek gaan en ontdekken hoe zij naar het groen 
in hun leefomgeving kijken. Met hun eigen rugzak vol verhalen en kennis trekken 
ze het liefst de wijk in. Van daaruit gaan ze dan samen met bijvoorbeeld bewoners 
de nieuwe mogelijkheden verkennen die het groen biedt en zo krijgen mensen een 
andere, hernieuwde blik op de natuur om hen heen. Jonmar: “Om op die manier het 
gesprek op gang te brengen, nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, samen weg te 
dromen over de mogelijkheden die (stads-)planten in zich herbergen, initiatieven 
aan te wakkeren; dat is waar we warm voor lopen.”
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Tot op heden mag ik alleen dingen 
neerzetten die verrijdbaar of verwijder-
baar zijn. 
Dus ik heb een aantal plantenbakken 
op wielen, waarmee ik de terrasruim-
te voorlopig kan afbakenen. Maar ik 
zou op deze plek iets zo veel mooiers 
kunnen maken. Mijn handen jeuken 
om daaraan te beginnen.”

Zeker in deze coronaperiode hoopt 
Sanger dat hij een grotere, mooie 
terrasruimte mag creëren. Juist daar 
kan hij de maatregelen straks, na 
versoepelingen, het allerbeste in acht 
nemen. Hij wil hierin graag samen 
optrekken met zijn buurman van Café 
Zuid. “Ik wil graag veel verschillende 
mensen laten samen komen op een 
groot en vooral ook groen terras. Wijk-
bewoners uit alle delen van Malbur-
gen, maar ook bezoekers uit de rest 
van de stad en van daarbuiten. Ik heb 
nu ook veel klanten die uit andere wij-
ken en steden komen. Dat maakt het 
juist zo leuk, de mengelmoes. Maar 
met een kaal, betegeld plein vorm ik 
geen trekpleister. Daarom wil ik heel 
graag zo snel mogelijk mijn handen 
uit de mouwen steken en werken aan 
een heerlijke, groene, tuinachtige 
plek.”

Sanger is een ondernemer in hart 
en nieren. En “Als ondernemer wil 
je door”, legt hij uit. “Ik ben niet zo 
iemand die gaat zitten afwachten 
tot een ander de klus oppakt. Ik ga 
met veel liefde zelf aan de slag om 
te vergroenen: tegels eruit halen en 
boompjes planten, bijvoorbeeld. Geen 
enkel probleem. Als ik maar weet wat 
er mag. Dan begin ik mórgen!”

Gelukkig timmert Ruimtekoers stevig 
mee aan de weg, samen met de 
ondernemers. Ruimtekoers is (onder 
andere) druk bezig met het aanjagen 
van een groene Drieslag en biedt zo-
veel mogelijk hulp. Sanger is daar blij 
mee: “Ruimtekoers doet veel moeite. 
Hoe meer steun we als ondernemers 
krijgen, hoe beter en hoe eerder de 
Drieslag een nog fijnere en heerlijk 
groene ruimte wordt voor iedereen. 
Want dat is wat ik voor ogen heb: een 
mooie en gezellige plek waar heel veel 
mensen even lekker komen zitten, 
eten, drinken en kletsen. Ik verwacht 
dat we binnen een paar maanden echt 
wel samen de eerste resultaten gaan 
boeken. We zijn nu aan het zaaien, 
zodat we straks hopelijk een mooie 
oogst hebben!”

Wat is Norooz?
Norooz is het Perzische, Iraanse, Koerdische en Afghaanse Nieuwjaar. In het 
Perzisch betekent Norooz letterlijk ‘Nieuwe dag’. Het wordt gevierd op of rond 
21 maart. Wanneer precies hangt af van de stand van de zon boven de evenaar: 
als de zon er pal boven staat, zijn de dag en de nacht precies even lang. In het 
westen is dat het begin van de lente. In bijvoorbeeld Iran symboliseert Norooz 
een moment van loutering en verzoening en van de hoop op een nieuw begin 
of een beter leven. Het is daar hét feest van het nieuwe jaar. Huizen worden ver-
sierd, mensen trekken nieuwe kleren aan, eten lekkere hapjes, gaan bij elkaar 
op bezoek en geven elkaar cadeautjes. Picknicken, muziek en dans horen er 
ook écht bij. 

Norooz op de Drieslag
Op 20 maart trokken de net opgehangen lichtpuntjes al veel bekijks. Lichtpunt-
jes zijn wensen of ‘harten onder de riem’ van ondernemers, winkelend publiek 
en bewoners voor de rest van de wijk. Zoals Karim die iedereen ‘Meer democra-
tie’ wenst en ‘dat alles beter gaat.’ Of Bahar en Tina die ‘gezondheid voor alle 
kinderen en ouderen’ wensen. Er ontstonden allerlei gesprekken over hoe deze 
bijzondere tijd een beetje goed door te komen, maar er kwamen ook veel men-
sen voorbij die duimen opstaken of alleen even bleven staan om te lezen. 

Nog méér lichtpunten!
Naast de lichtpuntjes van ondernemers en bewoners voor de wijk, heeft kun-
stenaar Rinaldo Klein Bleumink in opdracht van Ruimtekoers en Tina Lenz, met 
input van de winkeliers zelf, lichtbakken ontworpen. Een soort persoonlijke 
lichtpuntjes, of lichtpunten, voor in hun winkels. Bij Sehbas staat er ‘Lekker 
brood’ op zijn lichtbak. Terwijl hij voor zijn winkel staat en dat blij laat zien, 
komt er een klant voorbij. Die zegt: “Hé, er staat een fout op”. Sehbas kijkt 
verbaasd. Dan lacht de klant: “Er moet niet staan ‘Lekker brood’, er moet staan: 
‘LekkerSTE brood’!”

Happy Norooz! Op de Drieslag 
stralen overal lichtpunten
De lente is begonnen! Over de hele wereld vieren miljoenen mensen daarom 
Norooz: het feest van het licht. Met hulp van Ruimtekoers haalden de winke-
liers van de Drieslag dit jaar voor het eerst Norooz naar het winkelcentrum. 
Op 20 maart luidden zij samen met het winkelend publiek de lente in. Op een 
gepaste en coronaproof manier natuurlijk. Door symbolische lichtpuntjes op 
te hangen op de buitenmuur bij Albert Heijn. En door deelnemende winkeliers 
te voorzien van kleurige lichtkunstwerken – ook weer lichtpuntjes - die als 
blikvanger in hun etalage staan. Zo wordt het winkelcentrum steeds weer 
vrolijker, voelen ondernemers zich meer verbonden en is het steeds prettiger 
winkelen. 
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Kunst met de grote 
K… van Kalebas 
Kalebassen zijn vooral siervruch-
ten. Maar behalve dat je ze mooi 
kunt neerleggen in je tuin of 
huiskamer, kun je er ook kunst-
werken van maken. Dat ontdekte 
buurtbewoner Marja Kouwenho-
ven. In haar gezellige huis aan de 
Malvastraat heeft ze kalebassen 
in alle kleuren, soorten en maten 
liggen. Die bewerkt ze tot vogel-
huizen, lampjes of gewoon mooie 
kunstobjecten.  
Marja was altijd maatschappelijk wer-
ker. Eenmaal met pensioen werd ze 
lid van de biologische tuinvereniging 
Elderveld. De voorzitter daar kweekte 
kalebassen. Marja werd nieuwsgierig 
naar de toepassingen van die grote, 
grappig uitziende vruchten. Ze zocht 
op internet, vond allerlei ideeën, kreeg 
inspiratie en ging aan de slag. Met 
zelf kweken – eerst in eigen tuin en 
daarna in Elderveld bij de vereniging 
– en met bewerken.
“Ik hou van natuurlijke materialen”, 
vertelt ze. “Het leuke aan de kale-
bassen vind ik het hele proces, van 
drogen, bewerken en dan beschilde-
ren. Je kunt ze in de droogperiode 
een beetje van vorm veranderen door 
er touwtjes omheen te binden. 
Soms kleuren ze vanzelf al heel 
kunstig op en beschilder ik niet eens 

Dan ontstaat er bijvoorbeeld een 
Klimt-achtig (Gustav Klimt was een 
Oostenrijkse schilder en tekenaar, 
red.) patroon. 
Als ze goed gedroogd zijn, ga ik ze 
schoonmaken en bewerken met 
gereedschap. Daarna beschilder ik ze, 
soms maak ik er een lampje of een 
lichtsnoer in. Sommige exemplaren 
zijn bij uitstek geschikt om er lampen 
van te maken, zoals de wrattenkale-
bassen. Die zijn van nature al heel 
decoratief.”

Een villa voor tuinvogels
Erg populair zijn de vogelhuisjes die 
Marja maakt. Daarvoor behandelt ze 
de kalebassen met een speciale lak, 
zodat ze zonder problemen buiten 
kunnen hangen. Soms bevestigt ze 
daarvoor twee verschillende exem-
plaren aan of op elkaar, met een heel 
leuk en bijzonder resultaat. Kunstig 
van vorm en heel kleurig. “Eerst ga 
ik aan de slag met gereedschap 
en verschillende apparaten, zoals 
zagers, boortjes en branders. Daarna 
komt het uiterlijk aan de beurt en ga 
ik schilderen en aflakken. 
Vroeger was ik altijd al graag in de 
werkplaats van mijn vader in de weer 
met gereedschap. Nu is mijn werk-
plaats gewoon hier in huis, aan mijn 
tafel.” 
De kalebassen zijn allemaal te zien op 
Instagram, onder Marja Kouwenho-
ven. En voor wie nu al meteen contact 
op wil nemen is het mailadres: 
m.kouwenhoven@upcmail.nl. 

Roos zet zingend  
pesten op de agenda
Roos is geboren en getogen in 
Malburgen. Onder een creatief 
gesternte blijkbaar, want ze kan 
echt van álles. Ze werkt als zelf-
standig magnetiseur. Ze schreef 
een kinderboek. In de kamer staat 
een foto van haar dochter in een 
prachtig Halloweenkostuum. 
“Heeft mama zelf gemaakt”, meldt 
haar dochter trots. En last but not 
least staat er in de gang van de 
gezellige flatwoning een piano. 
Daarop componeert Roos haar 
eigen nummers, die ze – uiteraard 
– ook zelf zingt.  
Haar eerste single ‘Ik wil bij je zijn’ 
is op 6000 radiokanalen, You tube, 
TikTok en Instagram te horen. 

Marja hangt niet aan de grote klok dat 
ze kalebassenkunst maakt. Dat ze in 
de krant staat, komt door een tip van 
een van de leden van Team Leefom-
geving (TLO). Dat zit zo: Marja meldde 
zich bij het TLO om de nieuwe leden 
een rondleiding door de wijk te geven. 
Een van de leden zag later bij Marja 
thuis haar bewerkte kalebassen en 
was helemaal enthousiast. “Dat was 
zo grappig. Ze wil het bewerken mis-
schien zelf ook komen leren bij me. 
Zo komt van het een weer iets anders 
leuks. Via via verkoop ik best wel 
eens wat, maar daar doe ik het niet 
speciaal voor. Het gaat vooral om de 
lol die ik eruit haal.”

Ze nam het nummer op in een profes-
sionele studio in Haarlem. Nu heeft 
ze vastomlijnde plannen voor een 
tweede nummer, dat gaat over pesten. 
“Zelf heb ik geen ervaring met pesten, 
maar ik zag de film ‘Spijt’ en die raakte 
me gewoon”, vertelt Roos. “Ik schreef 
de tekst en bedacht er een melodie 
bij. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat 
pesters begrijpen dat hun gedrag niet 
alleen consequenties heeft voor dege-
ne die ze pesten, maar ook voor zich-
zelf. Ik wil het nummer bijvoorbeeld 
ook gaan zingen op scholen, zodat 
leraren, leerlingen en hun ouders zich 
bewust worden van de impact van 
pesten. Zodat ze er bovenop zitten en 
op tijd en snel actie ondernemen als 
er sprake van is in hun omgeving.”

Roos is nu op zoek naar mensen die 
haar verder kunnen helpen. Om het 
nummer uit te brengen in de kwaliteit 
die ze voor ogen heeft, is ongeveer 
drieduizend euro nodig. 

Ze hoopt dat er in de wijk mensen zijn 
die haar willen steunen, misschien 
iets anders voor haar kunnen doen of 
die waardevolle contacten hebben. 
Zodat ze haar nummer kan lanceren 
en ten gehore kan brengen op scho-
len en andere plekken waar kinderen 
komen, om aandacht te vragen voor 
het op tijd ondervangen van pestge-
drag. Lees je dit en wil/kun je iets 
voor Roos doen? Laat het weten aan 
de redactie!
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Anita Abbring heeft een 
passie voor het bij elkaar 
brengen van mensen. 

Ooit werkte ze, naast haar baan 
als financieel secretaresse 
bij een onderwijsbureau, ook 
freelance voor een landelijke 
relatiebemiddelingsbureau. Het 
commerciële voelde niet altijd 
even goed. Vorig jaar is ze voor 
zichzelf begonnen. Onder de 
naam ‘Schat in eigen Stad’ helpt 
ze nu non-profit mensen aan 
geluk in de liefde.
Haar man Jacco ondersteunt haar, 
naast zijn vaste baan en zijn vrijwil-
ligerswerk. Hij regelt onder meer de 
boekhouding en de website. Samen 
vertellen ze over hun bureau. Anita: 
“Mijn hart ligt bij relaties bemiddelen. 
Ik doe het echt niet om rijk van te wor-
den, het kost me nu nog geld. Ik hoop 
dat het me op een gegeven moment 
lukt om quitte te spelen. Maar ook dat 
maakt me uiteindelijk niet uit, want ik 
vind het gewoon heel erg leuk om te 
doen. Wat is mooier dan twee mensen 
gelukkig zien, die elkaar anders mis-
schien nooit hadden ontmoet. 
Een oudere klant van mij is 86 jaar en 
weduwnaar. 

Hij geeft aan dat hij de jaren die hij 
nog heeft graag plezierig doorbrengt, 
hij wil nog genieten en een sociaal rijk 
leven leiden. Dat is toch heel waarde-
vol? Ik werk veel op gevoel. Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat een – op het 
eerste gezicht – niet zo voordehand 
liggende keuze een schot in de roos 
is. Dat zie ik dan zó voor me.” Jacco 
glimlacht als hij toevoegt: “Anita is 
heel erg geïnteresseerd in mensen, in 
hun verhaal. Haar drive is dat ze kan 
bijdragen aan iemands geluk. Ik help 
haar graag, omdat ik zie dat ze blij 
wordt van wat ze doet.”

“Mensen zijn niet ge-
maakt om alleen te zijn

“Mensen zijn niet gemaakt om alleen 
te zijn”, legt Anita uit. “Ik bemiddel 
voor mensen die zoeken naar een 
hartstochtelijke relatie, maar net zo 
goed voor mensen die het lastig vin-
den om zelf die eerste stap te zetten 
in een sociale omgeving en daarbij 
wel wat hulp kunnen gebruiken. Als 
iemand zich digitaal heeft ingeschre-
ven, ga ik altijd op bezoek en vorm 
ik mijn beeld. Op basis daarvan ga ik 
aan de slag. Ik kijk echt niet alleen 
naar mijn klantenbestand, maar zoek 
in mijn gehele netwerk en omgeving. 
Mijn jongste klant is 22 en mijn oud-
ste 86. 

Schat in eigen Stad brengt liefde dichtbij

Als je gaat voor eerlijkheid, verbon-
denheid en trouw, ben je bij ‘Schat in 
eigen Stad’ aan het goede adres. 

Ik bemiddel voor alle wettelijk moge-
lijke relaties. De keuze voor Arnhem 
en aangrenzende dorpen en steden, 
betekent dat iemand voor een nieuwe 
relatie nooit een grote reisafstand 
hoeft te overbruggen.”

 

Hoe werkt het?
Digitaal inschrijven kost 25 euro. Dat 
kan vanaf 18 jaar. De matchkosten 
van 75 euro hoef je als klant pas te 
betalen als er een geschikte kandi-
daat is gevonden (waarvan je vooraf 
een foto te zien krijgt). En mocht de 
match geen twee maanden standhou-
den, dan is een volgende match gra-
tis. Inmiddels zijn er al tien gelukkige 
koppels, terwijl Anita en Jacco pas 
sinds oktober 2020 gestart zijn met 
hun bureau. Wil je meer weten? Kijk 
op www.schatineigenstad.nl of stuur 
een mail naar info@schatineigenstad.
nl Bellen kan ook, maar alleen op 
maandag- en donderdagavond tussen 
19 en 21 uur.
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Heel Arnhem Schoon 
Niet alleen knijpen maar nu ook zuigen
Op 10 april presenteerde Heel Arnhem Schoon (HAS) – het grootste 
zwerfvuil opruiminitiatief van Arnhem – haar nieuwe wapen tegen de 
overlast van sigarettenpeuken en ander klein (plastic) afval. Drie nieuwe 
draagbare zogenaamde peukenzuigers werden deze zaterdagochtend 
officieel in gebruik genomen in Malburgen en wel onder de Nelson Man-
dela brug (Praets). Een hotspot als het gaat om zwerfafval en sigaret-
tenpeuken. Naast veel vrijwilligers kwam ook de nieuwe wethouder met 
onder meer afval in zijn portefeuille, Bob Roelofs van Arnhem Centraal, 
even kijken. Ook was er bezoek uit Voorschoten: een opruimdelegatie 
uit die gemeente wilde eens zien hoe het hier in Arnhem gaat.

Wethouder Bob Roelofs maakt kennis met Heel Arn-
hem Schoon en liep een rondje mee in Malburgen
Bob Roelofs is geen onbekende als het om de Arnhemse politiek gaat. Als voor-
malig raadslid van D66 (1999-2003) is hij nu de kersverse wethouder van Arn-
hem Centraal. De ervaren bestuurder heeft nu onder andere de openbare ruimte 
in zijn portefeuille inclusief (zwerf)afval. Een goed moment dus om kennis te 
maken met Heel Arnhem Schoon en weer eens in Malburgen te zijn. Bewapend 
met een afvalknijper kneep de wethouder een ronde mee over de Stadsblokken.

Nu ook een goed wapen 
tegen sigarettenpeuken
De wijkmedia besteedden er al eerder 
aandacht aan; Sigarettenpeuken zijn 
een groot probleem als het gaat om 
milieu, met name de filters. Naast 
dat sigarettenfilters bestaan uit 
kunstvezels (plastics) zitten er ook 
zware metalen en kankerverwekkende 
stoffen in. Afgelopen jaar zamelde 
HAS al vele tienduizenden peuken in. 
Maar iedereen die met een afvalknij-
per kan omgaan weet dat peuken niet 
fijn knijpen. Vandaar de investering in 
de drie zogenaamde peukenzuigers. 
Naast sigarettenpeuken zuigen ze ook 
prima ander klein zwerfafval op, zoals 
lollystokjes en snoeppapiertjes.

En zuigen ze een beetje?
De vrijwilligers die er mee werken zijn 
er zeer tevreden over. Ze zijn goed 
draagbaar, licht en handzaam. Het 
afgekante uiteinde maakt het ook mo-
gelijk om eventueel niet al te vastge-
plakt kauwgom lost te krabben en op 
te zuigen. Met de accu zuigen de peu-
kenzuigers ruim een uur afhankelijk 
van de sterkte van de zelf in te stellen 
zuigkracht. De apparaten zullen de 
komende maanden flink gaan worden 
ingezet op vooral de bekende peuken 
hotspots.

Wat is Stichting Heel 
Arnhem Schoon en hoe 
kan ik deelnemen?
Stichting Heel Arnhem Schoon 
(HAS) is het grootste vrijwillige 
opruimsucces van Arnhem en dat 
zie je letterlijk. De stichting richt 
zich op het opruimen van zwerfvuil 
in de openbare ruimte. Inmiddels 
heeft Heel Arnhem Schoon al meer 
dan 130 actieve deelnemers ver-
spreid over heel Arnhem. Twee jaar 
geleden begonnen in Malburgen 
West, en al snel een stads-breed 
succes. Samenwerking is er onder 
meer met de gemeente Arnhem en 
Dolmans Landscaping. Deelnemen 
is op basis van wanneer je wil en 
kan. Plezier en samendoen staan 
centraal en voor opruimmateriaal 
wordt gezorgd. Interesse? Neem 
dan even contact op met Stichting 
Heel Arnhem Schoon, via: 
heelarnhemschoon@hotmail.com

Uitgave Mei 2021



Er op uit? Doe dan 
een rondje Zuid!
Redactielid Karin is geen onbekende 
als het gaat om (stevige) wandel- en 
fietsroutes. Zo heeft ze in verleden 
al diverse routes gemaakt in de wijk 
Malburgen, Immerloo, Het Duifje, 
Stadsblokken en Meinerswijk. 
Deze route is van een andere orde en 
loopt om een groot deel van Arnhem-
-Zuid. Meer geschikt dus voor de 
(elektrische) fiets, of u moet een grote 
wandelliefhebber zijn om de ruim 25 
km te willen lopen.

Kaart te klein? Kijk dan op: 
malburger.nl/routes en bekijk deze 
(en toekomstige andere routes) in het 
groot.

FIETS- & WANDEL-
ROUTE 

‘CONTOUREN VAN ZUID’’

Algemene informatie
Een groot deel van de route volgt 
het ‘fietsknooppuntennetwerk’, 
deze wordt met routebordjes aan-
gegeven.

Wanneer de knooppunten gevolgd 
worden staat tussen haakjes kort 
een beschrijving. 

Bij vaste wandel- en fietsroutes 
geldt ‘geen bordje = rechtdoor.’

Bij hoogwater is de route niet toe-
gankelijk.

Honden zijn niet toegestaan in de 
uiterwaarden.

Startpunt: Fietspad Stadseiland / Ba-
kenhof, bij de trappen onder de pijlers 
van de John Frostbrug

1.     Loop richting het oosten met de 
Rijn aan je linker kant. Sla linksaf over 
het bruggetje. Sla linksaf bovenaan op 
de dijk.
2.     Sla de 1e rechtsaf en steek over 
bij de stoplichten. Sla daarna linksaf.
3.     Ga na het fietstunneltje schuin 
links, min of meer rechtdoor.
4.     Sla na het ‘einde Arnhem bord’ 
rechtsaf het fietspad (de dijk) in en 
volg knooppunt 2.
5.    Volg knooppunt 3 (scherp linksaf 
de dijk af = brede asfaltweg, 1e 
rechtsaf, fietspad na de bocht linksaf 

‘Patrouille pad noord’, 2e linksaf rich-
ting Elst).
6.     Ga bij de asfaltweg rechtsaf en 
volg knooppunt 5.
Voetgangers: er loopt een voetpad 
parallel aan de hoofdweg aan de 
overzijde van de sloot. (Ga pas na het 
bruggetje rechts. Daar waar het voet-
pad een bocht naar links maakt, sla 
dubbel rechtsaf de sloot over om de 
hoofdweg rechtdoor te kunnen blijven 
volgen.)
Nu loopt de route heel lang rechtdoor, 
je passeert: knooppunt 5, het viaduct 
over de A325, volg knooppunt 13, 
knooppunt 12 (hier maakt het fiets-
pad even een bocht om de weg over 
te steken) en volg knooppunt 20 (de 
doodlopende weg / fietspad in. Neem 
na het fietstunneltje het fietspad links 
parallel aan de weg, bij de splitsing 
links aanhouden).
7.     Volg knooppunt 19 (einde 
rechtsaf, doorgaande weg linksaf, 
rotonde rechtdoor ‘Minervasingel’, 1e 
weg linksaf richting Driel / Heteren = 
asfaltweg,
Voetgangers: i.p.v. de asfaltweg kan 
ook het pad langs het water worden 
gevolgd). 

8.     Sla aan het einde rechtsaf de 
‘Grote Molenstraat’ in en volg knoop-
punt 21.
9.     Sla in de 2e bocht linksaf het ‘’t 
Vlot’ in en volg knooppunt 27 (bocht 
naar links, einde rechts ‘Vogelenzang-
sestraat’, einde links ‘Achterstraat’).
10.    Boven aan de Rijndijk sla je 
rechtsaf richting knooppunt 28. Nu 
volgt een heel stuk rechtdoor (je pas-
seert de spoorbrug).
11.    Sla linksaf de uiterwaarden 
(Meinerswijk) in, hier verlaat je de 
knooppunten (aan de andere kant ligt 
hier het straatje dat naar de Stenen 
kamer leidt). Na de doorlaatbrug sla je 
linksaf. Blijf de asfaltweg volgen tot je 
Meinerswijk uit bent.
12.     Bij de Rijn sla je rechtsaf, onder 
het viaduct door. Na de bocht sla je 
linksaf de  ‘Stadsblokkenweg’ in.
13.     Hou rechts aan het fietspad in. 
Volg de bocht naar links en je komt 
weer bij het startpunt uit.

Legenda 
_____   = route
S = startpunt
G  = Gelredome
1, 2, 3, etc. = fietsknooppunten

Startpunt van de route onder de John Frostbrug Ongeveer halverwege op het weggetje ‘Het Vlot’
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Meer groen? 
Gewoon doen!
Groen en bloemen in de wijk en 
een grotere biodiversiteit zijn be-
langrijk voor wijkbewoner Mirjam 
Alexander. Ze stond een tijd gele-
den nog in de wijkkrant vanwege 
haar zelf aangelegde bijentuin. 
Die maakte ze, met hulp van haar 
gezin en haar buurman Leendert, 
op de brede steenstrip voor hun 
huizen aan de Klaverlaan. “Het 
zou heel goed en leuk zijn voor de 
wijk als meer van zulke initiatieven 
gaan groeien en bloeien. Dat kan 
op heel veel manieren, er is niet 
één vorm of een vast stramien. Je 
kunt in je eentje je balkon ver-
groenen of samen met bewoners 
een tuintje maken bij je flat. De 
gemeente staat echt open voor dit 
soort bewonersinitiatieven. On-
dersteuning vanuit de gemeente 
is mooi, maar ik vind vooral dat de 
groene flow vanuit bewoners zelf 
moet komen. Er ontstaat namelijk 
vaak meer dan een fleurig stukje 
oase in de wijk: mensen ontmoe-
ten elkaar bij de groenactiviteiten, 
het verbindt. De wijk wordt nog 
weer mooier en vogels en insecten 
varen er wel bij.”
Twee groepen studenten 
Er zijn momenteel twee groepjes 
studenten actief in de wijk bezig met 
biodiversiteit en groeninitiatieven. 
Hieronder stellen ze zichzelf voor en 
vertellen ze kort wat ze doen. Voor wie 
meer wil weten, staat op de wijkweb-
site een uitgebreidere beschrijving 
van beide groepen.

(groep 1)  
Beste lezer,   
Misschien heeft u ons al opgemerkt 
of zelfs gesproken in Malburgen? 
We zijn een groep van vier studentes 
van Van Hall Larenstein en volgen de 
minor Mens en Natuur. Via de minor 
hebben we een opdracht van Mirjam 
Alexander gekregen, een initiatiefne-
mer in Malburgen. We doen onderzoek 
naar biodiversiteit en groeninitiatieven 
en naar de manier waarop we hiervan 
samen een succes kunnen maken. 

We doen onderzoek naar biodiversiteit 
en groeninitiatieven en naar de manier 
waarop we hiervan samen een succes 
kunnen maken. Hiervoor hebben we 
observaties gedaan en interviews 
gehouden met mensen die betrokken 
zijn bij biodiversiteit en participatie. 
Aan de hand van deze informatie 
en online bronnen, hebben wij een 
adviesrapport opgesteld. Het onder-
zoek heeft geleid tot een aantal leuke 
resultaten, die we graag met je delen! 

Wat opviel is dat er in de wijk al heel 
veel gebeurt qua groeninitiatieven. 
Hier werden wij erg enthousiast van! 
Vervolgens hebben we maatregelen 
ontworpen, waar de geïnterviewden hun 
mening over mochten geven tijdens een 
online sessie. 

Een van de maatregelen is een 
samenwerking aangaan met wo-
ningcoöperaties. Wanneer je in een 
huurwoning woont, is het namelijk 
niet aantrekkelijk om je tuin te ver-
groenen. Ten eerste omdat je er vaak 
maar tijdelijk woont (en daardoor 
minder betrokken bent bij de buurt). 
Ten tweede omdat je, als je verhuist, 
de tuin in oorspronkelijke staat moet 
achterlaten. Daarom vinden wij dat 
het vergroenen van huurwoningen 
ook vanuit de woningcoöperaties 
moet komen; zij kunnen gemeen-
schappelijk groen aanleggen. Ook 
kunnen ze de regels aanpassen zodat 
je de vergroeningsslag in je tuin niet 
hoeft terug te draaien als je verhuist. 
Daarop inhakend is er de maatregel 
om een kleine beloning uit te geven 
die vergroening stimuleert. Bijvoor-
beeld een gratis plantje in ruil voor 
drie tuintegels.
Ben je nou benieuwd naar ons onder-
zoek? Ga dan naar de wijkwebsite voor 
ons uitgebreide artikel! 

(groep 2)
 
Samen staan voor een groenere wijk

Voor een schoolproject is er vanuit 
gemeente Arnhem de vraag geko-
men of wij, vier studenten van Ho-
geschool Van Hall Larenstein, een 
inrichtingsplan wilden opstellen voor 
de wijk Malburgen. Doel hiervan is 
het verhogen van de biodiversiteit. Bij 
het opstellen van het inrichtingsplan 
hebben we rekening gehouden met 
de doelsoorten die de gemeente ons 
daarbij heeft meegegeven 
 (die kwamen naar voren uit een 
eerder onderzoek). Die doelsoorten 
zijn de egel, gierzwaluw en een zestal 
bijen.

In het plan staan verschillende maat-
regelen om de buurt groener te maken 
en om de aangewezen dieren en 
insecten naar de wijk toe te trekken. 
De verantwoordelijkheid om de maat-
regelen uit te voeren en om zo de 
biodiversiteit te verbeteren, ligt bij de 
gemeente. Maar als bewoners hierbij 
helpen, gaat het proces eenvoudiger 
en sneller. Daarom willen we bewo-
ners betrekken bij de maatregelen. Ze 
kunnen bijvoorbeeld educatie krijgen 
om hun kennis te verbreden, om te 
helpen bij het krijgen van een hogere 
biodiversiteit.

Hoe? Help bij het verbeteren van de 
biodiversiteit door bijvoorbeeld meer 
plant- en bloemsoorten in de tuin 
te zetten, zoals meidoorn en wilde 
marjolein. Of om een klein stukje uit 
de schutting te halen, zodat het gat 
gebruikt kan worden als ‘egelsnel-
weg’. Via de gaten in de schuttingen 
kan de egel zich een stuk makkelijker 
verplaatsen.
Wil je meer informatie over het project 
of over wat je zelf kunt doen om mee te 
helpen om de biodiversiteit te verhogen 
in de wijk? Kijk dan op de wijkwebsite 
voor ons uitgebreide artikel.  G
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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, Arjan Diepstraten en 
Michel Lammerse  
Eindredactie 
Floortje Dekkers  
Teksten 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
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 30 juni 
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
- algemeen:  
  malburgen@leefomgevingarnhem.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

In de nieuwe rubriek Leeswaardig, 
het boek ‘Herinneringen aan de 
evacuatie van Arnhem’ van uitge-
verij Matrijs. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
gedurende de Slag om Arnhem in 
september 1944, moest de stad Arn-
hem op bevel van de Duitse bezetters 
evacueren. De inwoners moesten hun 
huis en stad verlaten en onderdak 
zoeken inde regio, terwijl ze alleen de 
meest noodzakelijke spullen mochten 
meenemen. Een van de geëvacueer-
den was de toen vierjarige Janny 
Vredenberg-Alink.

Later heeft zij, op aanmoediging van 
haar familie, haar herinneringen aan 
de evacuatie op schrift gezet. Na 
haaroverlijden heeft haar zoon Jan 
Vredenberg deze herinneringen aan-
gevuld met informatie die hij gehoord-
heeft van zijn grootvader. Die was in 
die tijd werkzaamals waarnemend 
hoofdinspecteur van de Rijksverkeers-
-inspectie in Arnhem. Het resultaat is 
te lezen in dit boek,waarin de herin-
neringen van een jong meisje aan de 
oorlog en de evacuatie van Arnhem 
worden afgewisseld met historische 
context.

Herinneringen aan de evacuatie van 
Arnhem is een mooi vormgegeven, rijk 
geïllustreerd en persoonlijk boek, dat 
een unieke aanvulling op de geschied-
schrijving van de evacuatie van Arnhem 
biedt.

68 blz. - 14 x 21 cm
Genaaid gebonden in linnen band
ISBN 978-90-5345-514-1
€ 14,95
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