
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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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.. 
(Heel) de wijk juichte voor Oranje...
Er werd natuurlijk niet alleen voor 
Oranje gejuicht in de wijk Mal-
burgen, Immerloo en Het Duifje 
- maar wel vooral. De straatversie-
ring was dit EK overigens ook dik 
in orde. 

Kwam wat laat op gang
Het Oranje gevoel kwam wat laat op 
gang maar uiteindelijk waren er toch-
veel straten flink versierd. Uitschieters 
waren er ook, zoals de Veronicastraat. 
Die straat scoorde al versieringsbe-
kendheid tijdens de afgelopen KNVB 
Bekerfinale tussen Ajax - Vitesse. In 
de Vogelwikkestraat hadden bewo-
ners de versiering ook rigoureus 
aangepakt en werd er gezellig met z’n 
allen gekeken op een groot scherm in 
de straat tijdens de eerste wedstrijd. 
Kwam de versiering wat laat op gang, 
deze bleef ook niet lang hangen. In de 
achtste finales werd Oranje al uitge-
schakeld door Tsjechië. Volgend jaar 
kleurt de wijk hopelijk weer oranje 
want dat is er het WK.



IJS, KOFFIE & ZOET
MA T/M ZA 11:00 - 20:30  I  ZO 12:00 - 20:30

WINKELCENTRUM DRIESLAG  I  026 321 1177
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...En ze zijn 
weer terug  
de Rotonde-
koeien!  
De rotondekoeien zijn weer terug! 
Tijdens afgelopen Oud&Nieuw 
werden de koeien voor de eerste 
keer vernield & gerepareerd en in 
maart van dit jaar voor een twee-
de keer. Hierbij werd een koe 
zo zwaar ‘mishandeld’ dat deze 
vervangen moest worden en de 
anderen moesten op een andere 
locatie worden hersteld. Een lege 
wei dus.

Nieuwe koe en terug in 
de wei
Na veel verzoek uit de buurt en uit 
andere delen van de  wijk kreeg de 
gemeente de vraag of de koeien 
weer terug konden komen.  
De gemeente besloot om de verniel-
de koeien weer te repareren en de 
zwaar beschadigde koe te vervan-
gen voor een nieuw exemplaar.  
Het nieuwe exemplaar is wel van 
een iets ander ‘ras’ en steviger. Ook 
de gerepareerde koeien staan nu 
steviger op hun poten gaf een van 
de medewerkers van het bedrijf 
Bouwkamp aan die de koeien plaats-
te op 10 juni.

Eerste rotondekunst 
gekozen door wijkbewo-
ners
De rotondekoeien staan er al sinds 
2013 naar een idee van bewoners uit 
het Wijkplatform Malburgen en de 
Wijkbeheergroepen Oost-Noord, en 
Oost-Zuid. Het is het eerste roton-
dekunstwerk dat door bewoners 
is gekozen. Het tweede kunstwerk 
is het lichtkunstwerk van Natas-
ha Waayen - ‘de sprieten’ - achter 
winkelcentrum Drieslag dat in 2015 
werd gerealiseerd. Het derde kunst-
werk zijn de stalen vissen op de 
middelste van de drie rotondes aan 
de Huissensestraat. Dit kunstwerk 
werd ook gekozen door bewoners 
uit de wijkbeheergroepen en werd in 
2019 gerealiseerd

De liggende nieuwe koe en de gerepareerde staande koeien die tot begin dit jaar 
sinds 2013 ongeschonden in de wei stonden
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Ontwikkelingen Nijmeegseweg goed op stoom 
Wijkbewoners tevreden over participatieproces en enthousiast over 
het stedenbouwkundig schetsontwerp

Wie aan de oostzijde van Mal-
burgen langs het begin van de 
Nijmeegseweg loopt, ziet nog een 
spandoek als herinnering aan het 
bewonersprotest uit 2019 tegen 
het eerdere plan -  de bouw van 
flats op deze plek. Nu ligt er een 
totaal ander plan waar iedereen 
heel enthousiast over is. Dit kwam 
tot stand door een samenwerking 
tussen gemeente en bewoners 
onder leiding van het Rotterdamse 
Stedenbouwkundigbureau OD205.

Van bewonersprotest 
naar Malburgse Manier 
2.0 met als resultaat een 
breed gedragen plan
Door bemiddeling van wethouder Ro-
nald Paping eind 2019 werd er onder 
de noemer Malburgse Manier 2.0 in 
2020 een nieuw participatieproces 
opgestart en vanaf 0 begonnen. Van 
de uiteindelijke keuze van het steden-
bouwkundigbureau OD205 in begin 
2020 door gemeente en bewoners, 
het oprichten van- en samenwerken 
binnen de Klankbordgroep Nijmeeg-
seweg door een kleine 40 bewoners 
en het stedenbouwkundigbureau tot 
aan het uiteindelijke stedenbouwkun-
digschetsontwerp. Een ontwerp dat 
enthousiast werd ontvangen. Gezien 
de coronacrisis en de tijdsdruk heb-
ben gemeente, bewoners en OD205 
een knap resultaat bereikt door goede 
samenwerking. 

Vooral een plan met veel 
groen dat aansluit bij de 
ambities van Arnhem 
Bewoners in de Klankbordgroep 
Nijmeegseweg hebben er samen met 
OD205 vooral een groen plan van 
gemaakt. Veel groen is essentieel om 
de kwaliteitsslag te kunnen maken 
die in dit gebied noodzakelijk is. Veel 
groen in de woonomgeving past ook 
bij de ambities van dat Arnhem wil 
uitstralen – als meest toekomstge-
richte stad van Nederland als het om 
klimaat gaat. Waar kan je dat beter 
doen dan aan een van de drukste en 
meest vervuilende verkeersaders van 
de stad Arnhem die de wijk Malburgen 
& het plangebied doorklieft.

Dat groen zit hem niet alleen in het 
nieuwe De Monchypark of de aan-
plant van veel nieuwe bomen door het 
gehele plangebied. Dat zit hem ook 
in het type woningbouw voor de 230 
geplande woningen, met pocketparks 
en gemeenschappelijke tuinen. Met 
groen in de bouw verwerkt zoals groe-
ne daken en wanden en veel groene 
elementen tussen deze geplande 
bebouwing.

Meedoen & informatie 
over het verdere proces
De bouw gaat op zijn vroegst pas 
van start in 2023. Tot die tijd blijft de 
Klankbordgroep Nijmeegseweg actief 
en gaat verder denken over wat en 
waar er precies gebouwd gaat wor-
den, hoe de bouw eruit komt te zien 
en nog veel meer.  
 
Bewoners die hieraan willen meedoen 
zijn welkom. Er gaat namelijk de ko-
mende jaren heel veel veranderen aan 
weerszijden van de Nijmeegseweg en 
het zou goed zijn als daar nog meer 
bewoners bij betrokken zijn. Op de 
wijkwebsite, in de (wijk)kranten en via 
flyers rondom het plangebied zal de 
Klankbordgroep Nijmeegseweg daar 
nog een oproep voor gaan doen. 

Je kan je nu al aanmelden, stuur daar-
voor een mailtje naar: info@malburger.
nl en geef even aan in welke straat je 
woont. We nodigen je dan uit voor de 
aankomende bijeenkomst van de Klank-
bordgroep Nijmeegseweg. 
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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.

Nieuwe rotonde 
voor kruising
Koppelstraat - 
Zeegsingel 
Hij komt er nu echt én snel – een 
rotonde voor de in de wijk bekend 
staande ‘botskruising’ Koppel-
straat-Zeegsingel. Dat de rotonde 
er snel komt is bevestigd door de 
projectleider openbare ruimte van 
de gemeente Arnhem Sil Polman. 

Omwonenden, leden van de wijkbe-
heergroep en het wijkplatform zijn 
blij met het nieuws. De wijkorganen 
hebben zich tien jaar ingezet om een 
rotonde te krijgen. 

Rotonde komt er sneller 
dankzij subsidie vanuit de 
provincie Gelderland

Dat de rotonde er zal komen was al 
eerder aangegeven door de project-
manager van het gebied.  
Dit zou op zijn vroegst zijn in 2022. 
Nu zal vanaf september 2021 worden 
begonnen met de werkzaamheden en 
deze zullen eind november moeten 

zijn afgerond. Dat de rotonde er nu 
kan komen heeft te maken met sub-
sidie vanuit de provincie Gelderland. 
Voorwaarde vanuit de provincie is 
dat de rotonde dan uiterlijk november 
2021 gerealiseerd moet zijn.   

Afsluiting & informatie  
In verband met de werkzaamheden is 
de Kruising Koppelstraat-Zeegsingel  
van september tot november deels 
of geheel afgesloten. De bus blijft 
gewoon rijden. Omwonenden worden 
geïnformeerd over de werkzaamheden 
via een brief. Op de wijkwebsite meer 
informatie en een situatietekening. 
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Malburgen is een jonge wijk 
die zijn begin kent in 1937 
en na de 2e wereldoorlog 

in rap tempo uitbreidde. Maar de 
geschiedenis van Malburgen is 
veel ouder. Wat deden bijvoorbeeld 
de Romeinen hier? En waar komt 
de naam Malburgen vandaan? In 
deze serie gaan we op ontdek-
kingstocht door de wijk. 

Deze keer:  
‘De vorming van het land-
schap.’ 
Wat voor noord de stuwwal is is voor 
zuid de Rijn. De Rijn heeft niet altijd 
gelegen waar die nu ligt. Zo lag de 
Rijndelta (Rijn – IJssel – Waal) in de 
één na laatste ijstijd, voor de vorming 
van de Veluwe - ca 150.000 jaar ge-
leden, veel noordelijker dan dat ie nu 
ligt. Het landijs en de stuwwallen die 
door dit ijs gevormd werden zorgden 
ervoor dat de toenmalige route van de 
Rijndelta geblokkeerd werd. Tiendui-
zenden jaren geleden - In de laatste 
ijstijd - lukte het de Rijn de stuwwal 
van Nijmegen –Kleef –Montferland te 
doorbreken.   
Ongeveer 10.000 jaar geleden werd 
de Rijn een meanderende rivier. De 
loop meanderde vanaf die tijd tussen 
waar nu Arnhem en Nijmegen liggen 
in. Bij een meanderende rivier kalven 
de oevers in de buitenbochten af en in 
de binnenbochten wordt slib afgezet. 
De zwaardere zanddeeltjes zakken 
bij een hogere stroomsnelheid naar 
beneden dan de lichtere kleideeltjes. 
Zo worden er wanneer de rivier buiten 
de oevers treedt parallel aan de rivier 
zandruggen gevormd, terwijl ver van 
de rivier af - waar het water zo goed 
als stil staat - de allerkleinste kleideel-
tjes naar beneden zakken en een bijna 
ondoordringbaar kleipakket vormen. 
Door het meanderen kwam het regel-
matig voor dat de rivier een nieuwe 
route vond en eerdere riviergeulen 
afgesneden werden en verlandden.  

Bronstijd en Romeinse tijd
In eerste instantie liep in de Brons-
tijd en Romeinse tijd de IJssel door 
het gebied dat nu Malburgen is. Bij 
Meinerswijk boog de IJssel rechtsaf 
richting oosten langs de stuwwal op. 
Vlakbij lag de Rijn. Tussen 12 en 9 
voor Christus zorgde de Romeinse 
veldheer Druses ervoor dat de IJssel 
met de Rijn verbonden werd door een 
kanaal te graven tussen Elden en Driel. 

Er bestaat echter verschil van mening 
over de ligging van deze Druses-
gracht. In de vroege middeleeuwen 
verlegde de Rijn zich naar het oude 
stroomgebied van de IJssel uit de 
Romeinse tijd. Hij boog zich - in tegen-
stelling tot de IJssel - linksaf, om 
Meinerswijk heen, naar het westen.

De Huissensedijk
De Huissensedijk werd ergens in 
de 13e of 14e eeuw aangelegd om 
het grondgebied van Huissen tegen 
overstromingen te beschermen. In 
de late Middeleeuwen sneed de Rijn 
de bocht in Malburgen af en verlegde 
zichzelf richting de stad. De oude 
bedding werd gebruikt als afwatering 
van kwel- en regenwater en werd de 
Arnhemse Wetering genoemd. Deze 
is nog steeds op enkele plaatsen in 
het landschap zichtbaar o.a. in het 
Immerloopark. Tot aan midden 16e 
eeuw meanderde de Rijn door het 
landschap. In het gebied lagen maar 
weinig wegen en het was tot mid-
den 20e eeuw slechts dun bevolkt. 
Bewoning vond vooral plaats op de 
zandruggen, omdat deze een hoge en 
droge schuilplaats boden voor mens 
en vee. De rest van het gebied over-
stroomde wanneer de Rijn buiten de 
oevers trad, waardoor het gedurende 
lange periodes van het jaar slecht 
begaanbaar was. 

De geschiedenis van Malburgen

De Arnhemmers gebruikten het gebied 
om te jagen, te vissen, vee te weiden, 
gewassen te telen en bakstenen te 
bakken.

Toen de Rijn in zuidelijke richting 
verder van de stad af meanderde en 
hij op verschillende plaatsen aan het 
verzanden was, waaronder nabij de 
Praets, dreigde de haven van de stad 
Arnhem onbereikbaar te worden. Tus-
sen 1530 en 1536 liet Karel van Gelre 
de rivier uitdiepen en één van de oude 
rivierlopen uitgraven zodat de Rijn 
weer tegen de stad aan kwam te lig-
gen en de haven bereikbaar bleef. De 
sloten in de Pluimzeggelaan, Zeegs-
ingel en Lupinestraat geven de oude 
rivierloop van voor de verlegging aan. 
Door het verleggen van de Rijn werd 
de Polder van Malburgen – destijds 
bekend onder de namen Stadswaar-
den en Stadsblokken – definitief van 
de stad gescheiden. 

 
Bronnen:
Alterrarapport405: In de ban van de 
Betuwse dijken, deel 5 Malburgen, Een 
bodemkundig, archeologisch en historisch 
onderzoek naar de opbouw en ouderdom 
van de Rijndijk te Malbrugen/Bakenhof, 
Arnhem, J.R. Mulder, L.J. Keunen en 
A.J.M. Zwart, april 2004 
- Geologievannederland.nl 
- Wikipedia.nl



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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Vanaf nu heeft de wijkkrant, op initiatief van AM 
Support, een jongerenpagina! Omdat dit de eerste 
keer is, ging Malburgen.nl even langs bij Musta-
fa Amezrine. Hij is een van de oprichters van AM 
Support.
Mustafa begon bijna vier jaar geleden met AM Support, 
samen met Samir Makhoukhi. Allebei zijn ze voormalig 
topsporter. Met deze sociale onderneming willen ze 
jongeren uit de wijk (maar intussen ook van daarbui-
ten) die vastlopen of dat dreigen te doen, begeleiden en 
ondersteunen. Ze helpen hen om een sociale topsport-
mentaliteit te ontwikkelen. Daarnaast richten ze zich, 
indien nodig, ook op begeleiding van de gezinnen van 
die jongeren. Mustafa en Samir werken met coaches die 
als rolmodel en vertrouwenspersoon fungeren voor de 
deelnemers. 

Haal het maximale uit jezelf 
Sport is een belangrijk middel voor AM Support om jon-
geren te bereiken en te verbinden. De topsportervaring 
van zowel Mustafa als Samir ligt hieraan ten grondslag. 
Mustafa was keeper bij De Graafschap en Samir voetbal-
de ook bij die club. Samir maakte vervolgens helemaal 
naam als speler voor het Nederlands zaalvoetbalteam 
(hij speelde 120 interland wedstrijden). Mustafa: “Die 
sociale topsportmentaliteit? Dat betekent sportief en 
gezond leren omgaan met het leven. Leren van je fou-
ten. Iedereen maakt fouten, maar hoe zorg je dat je het 
de volgende keer anders aanpakt. Leren omgaan met 
weerstand, zodat je daar niet van onderuit gaat. Leren 
om niet voor verlokkingen te vallen. Begrijpen dat je hard 
moet werken om je doelen te bereiken en daar ook echt 
voor willen gaan. Samengevat leren we jongeren om het 
goede te omarmen en het slechte af te weren. Ons credo 
is het maximale uit jezelf halen en daarbij oog houden 
voor de mensen om je heen.”

Dat klinkt als behoorlijk strikt en dat klopt ook wel. 
Maar… daar stelt AM Support ook wel wat tegenover: 
deelnemers bouwen aan een kansrijke toekomst, leren 
creatief en kritisch denken, leren samenwerken, ontdek-
ken wat discipline doet en dat je daarmee succesvoller 
bent in je opleiding, stage of werk. Kortom: ze worden 
maatschappelijk fit. Mustafa: “Als jongeren merken dat 
we oprecht betrokken zijn, dat we voor hen door het 
vuur gaan, dan zijn ze ook bereid om voor ons dingen te 
doen óf te laten. Dus ja, soms vragen we om afscheid te 
nemen van je oude vrienden. En natuurlijk is dat moeilijk. 
Dat begrijpen we heel erg. Daarom werk ik ook nooit van 
negen tot vijf. Op moeilijke momenten ben ik er. Altijd.”

Waardevolle, aanvullende opvoeder
AM Support helpt jongeren (van 8 tot 27 jaar) om hun 
leven weer op de rit te krijgen en het zo te houden. Behal-
ve voor deelnemers, is het ook voor medewerkers een 
leerzame plek. Als erkend leerbedrijf bieden Mustafa en 
Samir bijvoorbeeld tientallen stagiaires een boeiende 
werkplek. “Je zaken goed op orde hebben, daar gaat het 
om”, legt Mustafa uit. “Wat wil je met je leven en hoe 
ga je daar naartoe werken? Wil je rijk worden? Prima, 
maar er is meer dan dat. We hebben niet voor niks het 
gezegde: ‘Als het goed met je gaat, bouw je geen hoger 
hek, maar een langere tafel.’ Waarom ik dit doe? Ik heb 
zelf het geluk gehad om te ervaren hoe waardevol het is 
om een aanvullende opvoeder te hebben. In mijn geval 
waren dat trainers. Die blijven me mijn leven lang bij. Dat 
geluk gun ik de jongeren uit de wijk ook.”
 

AM Support helpt jongeren zichzelf op de kaart 
zetten!
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Hoe staat het met de ver-
bouwing van Huis vóór  
de Wijk? 
De verbouwing is nog niet klaar maar 
loopt op schema. Wat nu al goed 
opvalt is dat de jaren zeventig look 
uit het voormalige schoolgebouw 
is verdwenen. Geen donker houten 
lambrisering meer en schrootjes 
maar strakke witte muren en nieuwe 
plafonds met moderne energiezuinige 
ledverlichting. 

Prachtige keuken
Wie de grote centrale ruimte inloopt 
ziet dat de bruine oude houten bar 
vervangen is door een strak modern 
witte. Evenzo wit achter de bar is de 
prachtige nieuwe keuken. Een keuken 
uitgerust met professionele keukenap-
paratuur dat past bij de behoeftes en 
ambities van het keuken-team. Ook al 
is de keuken vrijwel klaar, hij kan he-
laas nog niet gebruikt worden omdat 
in de rest van het gebouw nog volop 
wordt gewerkt. 

Bestellen Maaltijdservice 
en Lunchservice

Tijdelijk gebeurt het koken op een 
andere locatie. Dit heeft geen invloed 
op de bekende kwaliteit, gebruikte pro-
ducten, of afwisseling van de menu’s. 
Bestellen bij het keukenteam van het 
Huis vóór 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 

Openingen & activiteiten
Voor activiteiten vanuit enkele organi-
saties gaat het Huis voor de Wijk open 
in augustus. In september tijdens 
Open Monumentendag zijn er diverse 
lezingen. Het jeugdhonk gaat open op 
17 of 18 september voor de jeugd in 
de wijk. 
De feestelijke opening voor wijkbewo-
ners zal zijn op 25 september tijdens 
Nationale Burendag. Voor alle info zie 
de wijkwebsite en huisvoordewijk.nl 

Huis vóór de Wijk 
...en Tuin vóór de 
Wijk!  
Eigen chillplek voor 
en door jongeren
Dat de binnenkant van het Huis 
vóór de Wijk verbouwd wordt is bij 
velen al bekend. Maar hoe staat 
het met de buitenruimte van het 
gebouw? Ook daar ligt nu een plan 
voor. Een plan gemaakt samen 
met jongeren van de Jeugd-
wijkraad van Malburgen. Het werd 
afgelopen juni gepresenteerd aan 
het Wijkplatform Malburgen Oost.  
Eigen chillplek   
Het Huis vóór de Wijk heeft als de 
verbouwing helemaal is afgerond ook 
een ruime eigen jongerenruimte. Wat 
nog ontbreekt is een fijne ruimte bui-
ten, waar jongeren kunnen loungen, 
chillen en allerlei activiteiten zelf 
organiseren.  
Eind juni presenteerden twee jonge-
ren van de Jeugdwijkraad Malburgen 
het idee aan de leden van het Wijk-
platform Oost ten behoeve van een 
financiële aanvraag. Het Wijkplatform 
was enthousiast over de plannen en 
de aanvraag werd unaniem door de 
leden aangenomen. 

Van verwaarloosd terras 
naar duurzame groene 
plek
Wat nu een verwaarloosd terras is aan 
de achterzijde van het Huis vóór de 
Wijk zal de komende maanden veran-
deren in een multifunctionele duurza-
me groene plek. Ook een plek waar je 
dingen uit de tuin kunt plukken zoals 
aardbeien of bessen. In de volgende 
wijkkrant een interview met Tristan 
van Nissum - kartrekker - en enkele 
jongeren die de tuin zelf helemaal 
gaan inrichten.

Impressie van de ingang van de Tuin voor de Wijk



10

B
ru

is
h

u
is

Br
ui

sh
ui

s

In Malburgen werken we graag op de 
Malburgse Manier: bij ontwikkelingen 
in de wijk gaan gemeente, corporatie 
en bewoners samen om tafel. Op die 
manier kijken alle betrokken partijen 
samen naar plannen voor de wijk en 
ontstaan er vaak breed gedragen idee-
en en oplossingen. 
Zo is ook het bouwplan ‘De Kijkers’ voor 
de Whemedreef ontwikkeld. Dat op die 
plek (de groene strook achter wijkcentrum 
De Hobbit) gebouwd gaat worden, stond 
al vast. Het oorspronkelijke bouwplan 
behelsde echter zeven woontorens met 
daarin tientallen woningen. Daarbij zou-
den de flatbewoners ondergronds kunnen 
parkeren. Wijkbewoners waren niet blij 
met die plannen. Nog meer flats in de 
wijk, daar zat niemand op te wachten. Dat 
legt een veel te grote druk op Malburgen. 
Bovendien staan er op veel andere plekken 
in de wijk ook al hoogbouwplannen op sta-
pel. Ergens is de maat vol. Met medewer-
king van de Overleggroep Malburgen Oost 
Zuid (en daarmee met een groot aantal 
bewoners) ontstond toen een alternatief 
plan met 39 grondgebonden woningen en 
één appartementencomplex van vier lagen 
hoog voor vijftigplussers. 
Dat idee week behoorlijk af van de eerdere 
plannen, maar is volgens wijkbewoners 
veel beter voor de wijk. In dat oordeel werd 
de wijk nog gesterkt toen bleek dat onder-
gronds parkeren bij de woontorens te duur 
zou worden en niet langer haalbaar was. 
Maar wat bleek? De gemeenteraad wilde 
vasthouden aan het oorspronkelijke plan 
van de zeven woontorens.

Handtekeningen verzame-
len
Verontruste buurtbewoners meldden zich 
bij het Bruishuis. Want er was toch een 
nieuw plan bedacht, samen met bewo-
ners? Met oog voor de wijk en de omlig-
gende buurt? Vanuit het Bruishuis werd 
een handtekeningenactie op touw gezet. 
Vrijwilligers uit de wijk zijn in de omlig-
gende buurt van de bouwlocatie, huis aan 
huis, de twee plannen gaan uitleggen en 
om de mening van mensen gaan vragen. 
In de eerste ronde hebben ze bij 427 
huishoudens hun verhaal gedaan. Slechts 
twee keer wilde iemand liever het plan van 
de hoogbouw dan het plan met laagbouw. 
Deze bevindingen werden in een compleet 
document digitaal aangeleverd bij de 
gemeenteraadsleden.  

Bruishuis coördineerde met succes actie  
tegen hoogbouw Whemedreef!

En dat niet alleen: vlak voor de gemeen-
teraadsvergadering zijn de bewoners het 
document ook persoonlijk gaan overhan-
digen aan gemeenteraadsleden en de 
burgemeester. 
Helaas was de vergaderagenda te vol en 
werd het onderwerp Whemedreef doorge-
schoven naar de volgende raadsvergade-
ring. Daardoor lieten de strijdbare bewo-
ners zich niet afschrikken. In tegendeel: ze 
breidden hun ondervragingsgebied verder 
uit en verzamelden nog meer handteke-
ningen voor het laagbouwplan, 671 in 
totaal, om de gemeenteraad op andere 
gedachten te brengen. Weer stonden ze ’s 
avonds voor de raadsvergadering klaar om 
hun bevindingen op papier uit te delen aan 
de raadsleden. Er volgde een spannende 
stemming… maar met één stem verschil 
koos de gemeenteraad vóór het plan ‘De 
Kijkers’ met de laagbouw. Dit niet alleen 
tot grote opluchting van de actievoerders, 
maar ook van heel veel andere buurt- en 
wijkbewoners. Het Bruishuis coördineerde 
de actie, omdat het is begaan met de leef-
baarheid in de hele wijk. Dit betekent weer 
een belangrijke stap in de goede richting!

Nogmaals dank voor de inzet van bewoners 
Stien, Sabine, Renie, John, Rein, Willem, 
Nabil, Joost en Freek.

 

Tweede stekjesmarkt! 
Na het succes van de eerste keer was er op 24 juni voor de tweede keer stekjes-
ruilmarkt bij het Bruishuis. Georganiseerd door City Hearts en ditmaal met mede-
werking van PhilaBruis. De markt werd goed bezocht en was vooral ook gemoede-
lijk en gezellig. Wil je ook een keer komen ruilen? Hou Facebook, de wijkwebsite 
en de wijkkrant in de gaten voor de datum van de volgende stekjesruilmarkt. 
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Bruishuis
De Wijkconciërges gaan 
voor schoon, heel en  
veilig
Sinds maart is Malburgen vier Wijkconciërges rijker. 
Eduard, Abdirisak (Abdi), Rijk en Berwick. Ze helpen 
mee aan het schoon, heel en veilig houden van de 
wijk. Sinds kort hebben ze hun kantoor in het Bruis-
huis, op de eerste verdieping. 

 
“We zijn hulpvaardig en vriendelijk, maar je kunt ons niet 
zomaar voor elk karretje spannen”, legt Eduard uit. “Ver-
gelijk het maar een beetje met de conciërge vroeger op 
school. Die deed ook allerlei uiteenlopende dingen, maar 
plakte heus niet zomaar je fietsband als je dat zelf ge-
woon kon. We lopen door de wijk, zien van alles, spreken 
mensen aan. Dan krijg je natuurlijk wel eens bijzondere 
verzoeken. Er is geen vaststaand lijstje met zaken die we 
wel en niet doen, het hangt vaak af van het verzoek en de 
situatie waarin iemand verkeert. Zo heb ik een keer met 
iemand mee lopen zoeken naar een hond die was weg 
gerend. (lachend) Maar dat zijn uitzonderingen.”
Rijk vult aan: “Er was een buurthuis dat spullen over had. 
Ze wisten niet goed wat ze daarmee aan moesten. Wij 
kwamen daar en hebben contact gelegd met Kompas. Die 
wilden de spullen wel komen ophalen. Voor je het weet, 
heb je het anders weer ergens op straat staan. Vaak is 
het helemaal niet zo moeilijk om iets op te lossen of te 
regelen. Wij zijn veel aanwezig in de wijk en herkenbaar 
met onze T-shirts en jacks met ‘Wijkconciërges’ en het 
gemeentelogo erop. Mensen weten ons denk ik vrij aardig 
te vinden en we zijn gemakkelijk aanspreekbaar.”

Pilotproject 
De Wijkconciërges zijn een pilotproject van de gemeente 
Arnhem. Ook in een aantal andere wijken zijn Wijkconciër-
ges actief. Het idee is dat zij kijken door de ogen van be-
woners en ad-hoc bezien wat ze kunnen oplossen en hoe. 
Doordat ze niet met een ambtelijke bril op kijken, denken 
en werken ze vaak buiten gemeentelijke structuren om. 
Het is gemakkelijker en rustiger om tegen deze vier man-
nen een verhaal te doen, dan op een meer onpersoonlijke 
manier via de telefoon, app of internet. Het komende jaar 
wordt gekeken hoe dit in de praktijk uitpakt.

Berwick ziet dat op plekken waar hij vaak loopt en waar 
eerst veel rommel lag, het nu schoner is. Mensen hebben 
misschien toch het idee van controle, oppert hij. 
Abdirisak woont al lang in de wijk en deed lange tijd veel 
voor de school van zijn kinderen (zijn jongste is zes en 
zijn oudste 26). Hij kent veel mensen, dus ook hij is goed 
aanspreekbaar voor wijkbewoners. 
Het werk is niet alleen goed voor de buurt, maar ook voor 
de Wijkconciërges zelf. 

Eduard is in Malburgen opgegroeid. Hij gaat met veel 
plezier naar zijn werk. Afgelopen week was hij nog in 
Malburgen West, in de Klaverlaan, bij een bijeenkomst. 
“Om contact te maken en mensen kenbaar te maken dat 
we aan de leefbaarheid van de wijk werken”, legt hij uit. “Ik 
vind het heel leuk om te doen, ik praat graag en gemakke-
lijk met mensen. Thuiszitten kan altijd nog.”
Abdi is blij dat hij iets voor bewoners kan betekenen. 
Laatst nog hielp hij een buurtbewoner op weg die niet wist 
wat te doen bij een probleem met de riolering. “Ik woon 
al 21 jaar met veel plezier in de wijk, nu kan ik iets terug-
doen.” Rijk woont in het centrum van Arnhem, maar komt 
ook met veel plezier naar Malburgen. “Voor mij is het een 
mooie uitdaging. We moeten dit met z’n vieren vanaf nul 
opbouwen. Dat vind ik erg leuk.” Berwick komt uit Rotter-
dam en woont nu zo’n zes jaar in Arnhem. Hij ziet dit werk 
als een opstap naar meer. “Ik wil graag iets in de sport 
gaan doen, misschien iets voor mezelf beginnen. Nu doe 
ik ervaring op en leer ik vooral veel mensen kennen. Dat 
komt altijd van pas.”
Heb je een vraag voor de Wijkconciërges of wil je meer we-
ten? Stuur dan een mail naar: buurtconciërge.arnhem@gmail.
com. Of spreek ze aan als je ze tegenkomt op straat. Ze lopen 
met z’n tweeën rondes door de wijk, van maandag tot en met 
vrijdag.

PhilaBruis steunt HAS met opruimhulp
Op maandagochtend gaan verschillende dames en he-
ren uit de dagbesteding van PhilaBruis mee op pad met 
vrijwilligers van Heel Arnhem Schoon. Met knijpers, een 
karretje voor de volle zakken en een zonnig humeur lopen 
ze ruim een uur mee om de wijk op te ruimen. Ze verbazen 
zich vooral over de hoeveelheid peuken op straat. Eerst is 
het nog even prutsen om met de knijper sigaretten, papier-
tjes en plasticjes van de straat te krijgen, maar met een 
beetje hulp van de begeleider van PhilaBruis zijn de lopers 
al snel behendiger. Martin krijgt er zowaar plezier in. Soms 
klinkt er even gezucht of een kreet van onbegrip over wat 
mensen allemaal op straat gooien. Bij de pauze na het 
lopen zijn ze het er roerend over eens: deze opruimronde 
is zeker voor herhaling vatbaar. Volgende week weer!

v.l.n.r Abdirisak, Eduard en Rijk. Berwick staat niet op de foto
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Vier de zomer in Malburgen!
 
We nodigen alle buren in Malburgen uit om gezamenlijk de zomer te ko-
men vieren! Samen met de winkeliers van De Drieslag en inwoners orga-
niseert Ruimtekoers een culturele picknick en kunstzinnige dinershows. 
Hieraan werken theatergroepen, muzikanten en acrobaten mee uit de 
wijk, de stad en het land. Er is ook een geweldig kinderprogramma. En 
heb je groene vingers? Dan kun je helpen om De Drieslag in het groen te 
zetten!

Wil je meedoen of bijdragen? Of gewoonweg genieten van muziek, thea-
ter, eten & drinken, talks en workshops? Houd dan het programma en de 
agenda in de gaten op de website van Ruimtekoers!

Meedoen of erbij zijn? Ga naar www.ruimtekoers.nl/programma

Heb jij ook zin in de zomer? 

Kom naar de Sunshower Picknick!!!
7 augustus | 11:00 - 14.30 uur | 2,50 per persoonn

Alle Malburgers zijn door de winkeliers van De Drieslag van har-
te uitgenodigd voor een zomerse picknick het Winkelcentrum. Jij 
komt toch ook? De winkeliers hebben speciaal voor deze Sunsho-
wer Picknick zomerse lekkernijen voor je klaar staan. Zo ontdek en 
proef je de Drieslag & vier je samen met je buren de zomer! 
Op het winkelcentrum worden zitjes gemaakt zodat iedereen plek 
heeft. Naast het gezellig samen eten en drinken, is er ook muziek en 
dans én zijn er workshops voor kinderen. De picknick kost slechts 
2,50 euro per persoon en er is plek voor 100 buren. Reserveren is 
niet verplicht, wel slim via www.ruimtekoers.nl.

Meer weten en  
reserveren? Scan de 
QR code
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Iedereen is uitgenodigd om samen Winkelcentrum de Drieslag 
in het groen te zetten. Hoe? Of je nou winkelier, buurtbewoner 
of bezoeker bent, kom allemaal bij de mobiele Werkplaats de 
Paardenbloem en leer alles over planten en bloemen. De On-
kruidenier en Lucila Kenny vertellen je alles over welke planten 
goed zijn voor de bij, van welke bloemen je verf kunt maken of 
zelfs lekkere gerechten zoals salade en limonade.

Zo bepalen we samen welke planten er moeten groeien op De 
Drieslag. Vervolgens planten we ze aan in het weekend van 
16 tot en met 18 september. Doe je mee? De workshops zijn 
gratis en er is plek voor 12 mensen per workshop. Meld je aan 
via www.ruimtekoers.nl.

 

Heb jij groene 
vingers?  
Help mee Winkelcen-
trum de Drieslag te 
vergroenen 

21 & 28 augustus
4, 11, 16, 17 & 18 september 
12:00 - 16:00 uur | gratis

Meer weten en  
reserveren? Scan de 
QR code

Meer weten en  
reserveren? Scan de 
QR code

Alle buren opgelet! Jullie zijn van harte welkom op 3 en 4 sep-
tember om samen te genieten van heerlijke gerechten bedacht 
en gemaakt door Malburgers. En tijdens het diner spelen en 
presenteren andere Malburgers hun muzikale en theatrale 
kunsten. Zo maken we samen een spectaculaire dinnershow, 
voor en door Malburgers. 

Overdag is er ook van alles te beleven: een uitgebreid pro-
gramma voor de kinderen, theatervoorstellingen en muziekop-
tredens. Toegang is gratis, voor een maaltijd betaal je slechts 
5,00 euro per persoon. Meld je op tijd aan, er is plek voor 150 
gasten per avond.

Wil jij samen met je buren 
een klein feestje bouwen? 
Kom genieten van het Grote Wijkdiner
3 & 4 september 12:00 - 20:00 uur   

Gratis toegang, diner kost 5,00 euro per persoon
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Arnhemse 
Straatcoaches 
Onderdeel van een 
gecombineerde 
aanpak
Sinds 1 mei zijn ze actief in de 
wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje - de Arnhemse Straat-
coaches. Zeven coaches die de 
komende twee jaar de overlast 
van jongeren in de wijk moeten 
tegengaan door met ze op een 
laagdrempelige manier in contact 
te komen en ze te wijzen op hun 
gedrag.  
 
De wijkmedia sprak afgelopen mei 
met Hans Jansen, kwartiermaker van 
Stichting Arnhemse Straatcoaches en 
ging op een later moment met twee 
straatcoaches voor een korte ronde 
over winkelcentrum Drieslag.

Wie zijn de Arnhemse 
Straatcoaches en wat 
doen ze?
De Arnhemse Straatcoaches zijn op 
een na allemaal jongeren tussen de 
18 en 30 jaar die in duo tijdens de 
middagen en avonden de wijk intrek-
ken om jongeren aan te spreken op 
hun gedrag. Dat doen ze voorlopig 
nog in de wijken Presikhaaf en Mal-
burgen. In de toekomst wordt dat mo-
gelijk uitgebreid naar andere wijken in 
de stad. 

De Straatcoaches kennen hierbij de 
wijk goed en weten ook die plekken 
-zogenaamde hotspots- waar jeugd 
samenkomt en waar vaak ook over-
last plaatsvindt. De belangrijkste 
taken zijn dan ook het aanspreken van 
jongeren op hun gedrag en het terug-
koppelen van allerlei informatie aan 
organisaties die met jeugd en jonge-
ren te maken hebben. Dat kan bijvoor-
beeld een straathoekwerker,  jonge-
renwerker maar ook de wijkagent zijn. 
Terugkoppeling vindt ook plaats in 
overleggen, zodat breed bekend is bij 
allerlei organisaties waar en wat iets 
speelt in de wijk.

Geen uniform maar wel 
herkenbaar
Geen uniform, geen opzichtige insig-
nes en geen portofoon. De Arnhemse 
Straatcoaches herken je aan hun 
grijze polo’s, lichtblauwe caps en 
donkerblauwe regenjassen. Sportieve 
kleding die past bij de doelgroep waar 
ze zich op richten in een voor veel Arn-
hemmers bekende kleurcombinatie 
gerelateerd aan de Slag om Arnhem.
Het contact gaat via de mobiele tele-
foons. Zich verplaatsen wordt gedaan 
op stevige fietsen of scooters, zon-
der herkenbaar logo of rood-blauwe 
strepen om de verwarring met bijvoor-
beeld handhavers van de gemeente 
Arnhem te voorkomen. 

Onderdeel van een nood-
zakelijk gecombineerde 
aanpak 
Hans Jansen geeft aan dat om struc-
turele overlast van jongeren goed 
tegen te kunnen gaan een gecombi-
neerde aanpak noodzakelijk is. Door 
ervaring en kennis van de wijk en de 
toegankelijke manier hoe jongeren 
worden aangesproken op hun gedrag 
zijn de Straatcoaches succesvol in 
het preventief voorkomen van over-
last. Om structureel succes te kunnen 
boeken is goede samenwerking met 
jongerenwerkers en tal van organi-
saties op het gebied van jeugd en 
jongeren nodig.

Rondje Drieslag

De Wijkmedia ging met Arnhemse 
Straatcoaches Danny en Mimoun op 
pad voor een rondje Drieslag tijdens 
een van de heetste dagen in juni. Net 
een dag dat het uitermate rustig was 
op het winkelcentrum vanwege de hit-
te. Toch lukte het Danny en Mimoun 
al snel om contact te maken met wat 
jongeren. 

Wat daarbij opviel was hoe gemoe-
delijk het contact was. Danny geeft 
aan dat ze al veel jongeren kennen. 
Niet alleen omdat ze al vaak rondes 
door de wijk hebben gemaakt, maar 
het werkgebied wordt zoveel mogelijk 
afgestemd op waar de straatcoach 
zelf vandaan komt. Mimoun woont al 
lang zelf in Malburgen en kent de wijk 
en veel jongeren goed.

Wijkpost op de Drieslag
Nu werken de Arnhemse Straat-
coaches in Malburgen nog vanuit 
Akker71. Dat gaat in oktober dit jaar 
veranderen, dan komt er een wijkpost 
op het winkelcentrum Drieslag. Vanuit 
hier zal dan ook samen gewerkt gaan 
worden met andere organisaties zoals 
handhavers vanuit de gemeente Arn-
hem en de wijkagenten. 

Voor meer informatie over de Arnhem-
se Straatcoaches of het melden van 
jongerenoverlast kun je ze bereiken op 
026-2001144. 

Danny en Mimoun spreken een jongere aan op winkelcentrum Drieslag
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Nieuw gezicht bij Team Leef- 
omgeving…
           …maak kennis met Marjan
Marjan Wegdam is de nieuwe teamsecretaris van het Team Leefomge-
ving in Malburgen. Maar ze is geen onbekende voor de wijk. Van 2003 
tot 2012 bijvoorbeeld, ondersteunde ze het team van de gemeente bij 
de herontwikkeling van Malburgen. Malburgen.nl stelde haar vier vra-
gen om haar wat beter te leren kennen.
Je kent de wijk al aardig?
“Ja, ik heb de hele herontwikkkeling meegemaakt, veel gesloopt en gebouwd 
zien worden. Ik heb in die periode heel veel overleggen bijgewoond. Ik weet nog 
dat in West de eerste paal de grond in ging en dat de multifunctionele centra 
(MFC’s) gebouwd zijn. Maar ik fiets ook graag even door Malburgen en soms 
haal ik er mijn boodschappen. Dat maakt dat ik de wijk al best goed ken. Ik vind 
het een bijzondere wijk, heel  divers.” 
Wat valt je op?
“De manier waarop bewoners met elkaar omgaan. Ze zijn direct, kunnen elkaar 
soms flink de waarheid zeggen. Ze hebben het hart op de tong, dat vind ik leuk. 
En tegelijk staan ze samen ook ergens voor. Willen ze iets, of willen ze iets juist 
niet, dan vormen ze vaak een (h)echte club.” 
Hoe lang werk je al bij de gemeente Arnhem?
“Al vanaf 1999. Ik heb het gewoon goed naar mijn zin. Misschien idealistisch, 
maar voor mij is belangrijk dat ik door mijn werk mijn steentje kan bijdragen en 
de stad een beetje mooier maak. Zelf woon ik ook in Zuid. Omdat ik in Arnhem 
woon, staat die stad dicht bij me. Dus als ik, via mijn functie, bijvoorbeeld in-
woners kan ondersteunen bij het vergroten van hun woongenot of  indirect kan 
bijdragen aan een fijn winkelcentrum voor ondernemers en bewoners, dan word 
ik daar blij van.” 
Wat doe je graag in je vrije tijd?
“Ik werk vier dagen per week voor Team Leefomgeving. Daarnaast doe ik nog 
andere dingen, waarvan ik mijn vrijwilligerswerk een van de leukste vind. Twee 
keer per maand werk ik in het weekend een dagdeel in het dierenasiel in Velp. 
Daar verzorg ik de katten en dat vind ik heerlijk om te doen, aangezien ik een 
echt kattenmens ben.” 
Contact
Team Leefomgeving (TLO) is te bereiken op 026 377 3722 of via malburgen@
leefomgevingarnhem.nl - Marjans mailadres is marjan.wegdam@arnhem.nl. 

Groot cadeau 
van Museum 
Arnhem

Het Museum Arnhem bestaat 100 
jaar en dat wordt onder andere 
gevierd door Arnhem te trakteren 
op een aantal gigantische muur-
schilderingen verspreid over wij-
ken in de stad. De wijk Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje is een van 
de uitverkoren wijken en kreeg een 
reproductie van een zelfportret 
cadeau van de Molukse schilder- 
tekenaar Henk Mual.

Lobeliastraat  
Het is vooral ook een heel groot 
cadeau, want de muurschildering is 
meer dan 10 meter hoog. De locatie 
van het gigantische werk is de kop 
van de flat aan de Lobeliastraat (zijde 
Huissensestraat.) De locatie in de wijk 
is samen bepaald met Volkshuisves-
ting, eigenaar van deze flat.

Keuze van bewoners 

De keuze voor het gigantische werk 
is niet door Museum Arnhem zelf 
gemaakt, maar door bewoners van 
de betreffende flat en leden van het 
Wijkplatform Malburgen Oost. Zij kon-
den kiezen uit een vijftal werken uit de 
collectie van het Arnhems Museum.

Verbouwing   
Het originele zelfportret van Henk 
Mual zelf zien kan, maar nu nog niet. 
Het Museum Arnhem is op dit mo-
ment nog druk aan het verbouwen. 
In voorjaar 2022 moet de verbouwing 
zijn afgerond. Tot dan alleen te zien 
aan de Lobeliastraat. 
Op de wijkwebsite een impressie hoe 
het werk tot stand is gekomen..
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Groene Route Kleurplaat

Lever deze kleurplaat in bij het KinderWijkTeam en scoor een zakje bloemzaadjes! 
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De Groene Route 
Malburgen: sa-
men voor een 
wijk waar na-
tuurlijk veel te 
beleven is!
Allemaal samen kunnen we grote 
stappen maken in het vergroenen 
van de wijk. Een aantal bewoners 
en organisaties hebben hun krach-
ten al gebundeld met als werktitel: 
De Groene Route Malburgen. Zo 
zijn Stichting Schone Straat, Groe-
ne buurt, De Buurtakker, Plant is 
koning, het Kinderwijkteam, Ruim-
tekoers, Stadsgras, Under the Tree 
en Zaai een Zaadje al betrokken.
Mirjam Alexander is een van de be-
woners die mee doet. Ze legt uit: “Het 
doel van de Groene Route is om de 
wijk groener en natuurlijker te maken, 
samen met bewoners, ondernemers, 
de gemeente en (natuur-)organisaties. 
We willen graag een leefbare wijk voor 
mensen én dieren. Want zeg nou zelf, 
het is toch veel fijner om buiten te 
zijn als je vlinders rond ziet fladderen 
en vogels hoort fluiten? Hoe leuk is 
het als je in je eigen tuin en straat de 
natuur kan beleven!”

De Groen Route wil drie grote ge-
bieden in de wijk vergroenen en die 
onderling met elkaar verbinden. Op de 
Drieslag krijgen de pergola’s en twee 
pleinen een groene ‘make-over’, het 
winkelstripje aan de Akkerwindestraat 
krijgt een groen plein en bij de win-
kels aan de Hoefbladlaan in Malbur-
gen-west komt eveneens een groen 
plein. Mirjam: “Tussen deze pleinen 
in willen we ook van alles doen: het 
maaibeheer aanpassen, meer bomen 
planten en bijenbloemen zaaien. Maar 
het liefst doen we dat met zoveel mo-
gelijk bewoners samen! Dus kom als 
bewoners met je idee en nog leuker: 
help zelf om het uit te voeren. Hang 
nestkastjes op, maak samen met je 
buren een geveltuin, adopteer een 
boomspiegel (het kleine stukje grond 
aan de voet van een boom), bouw een 
egelburcht of help mee aan een 
avontuurlijke speelplek of een bij-
entuin. Je kunt het zo klein of groot 
maken als je zelf wilt. 

Woon je in een appartement? Mis-
schien wil je met een aantal bewoners 
de buitenruimte mooier maken, zodat 
je daar lekker kunt gaan zitten met 
een boek of met elkaar.”

Mirjam legt uit dat door al deze ideeën 
te bundelen en als één organisa-
tie naar bijvoorbeeld de gemeente 
te stappen, zaken sneller en beter 
geregeld worden. Denk aan geld voor 
de uitvoering, contact met gebouwei-
genaren of het beheer en onderhoud 
van de gemeenschappelijke groene 
plekken. Ook wil De Groene Route 
ondersteunen bij het aanplanten en 
bijvoorbeeld dagen organiseren waar-
op mensen gezamenlijk de handen uit 
de mouwen steken. Als Groene Route 
kunnen ze dan koffie, thee, gereed-
schap en planten delen met de men-
sen. Kortom: als bewoners en onder-
nemers krachten bundelen, betekent 
dat dat er grote groene stappen gezet 
kunnen worden. Mirjam: “Dan inspi-
reren we elkaar, gaan we openbaar 
groen claimen en maken we samen 
iets heel moois van onze wijk.”

Prijsvraag 
De Groene Route doet mee aan een 
prijsvraag van de provincie. Daarmee 
kan het initiatief geld winnen om groe-
ne projecten uit te voeren. De gemeen-
te is bereid om dan mee te betalen, 
zodat we zeker weten dat we al onze 
plannen kunnen gaan uitvoeren. Om 
de prijsvraag te winnen moeten we 
vóór 1 oktober dit jaar een ‘iconisch’ 
ontwerp indienen voor de Groene Rou-
te. Daarin moeten we laten zien hoe 
we de wijk meer biodivers, klimaat-
adaptiever en beleefbaarder maken. 
Als we de prijsvraag winnen, is dit een 
enorme kans voor onze wijk om in een 
korte tijd heel veel te doen.  

Wat gebeurt er al?
Op zaterdag 10 juli trekt er een groene 
karavaan langs de Groene Route met 
verschillende groene activiteiten. 
Daarnaast zijn er al veel bewoners be-
zig met groen in de wijk. Deze mensen 
hebben vaak mooie verhalen te vertel-
len over hun initiatief en hun drijfve-
ren. Je kunt ze lezen op Instagram en 
Facebook. Mirjam: “We vinden het erg 
belangrijk dat kinderen bijdragen aan 
een mooie en natuurlijke wijk waar 
voor hen veel te zien en te beleven 
is. Het KinderWijkTeam organiseert 
activiteiten, zoals Ari op Wijksafari en 
een kleurplatenactie waarmee kinde-
ren een gratis zakjes bloemzaad van 
Zaai een Zaadje kunnen krijgen. Meer 
informatie hierover kun je krijgen bij 
Mike van het KinderWijkTeam, aan de 
Akkerwindestraat 25. Tot slot doet 
De Groene Route mee aan het NK 
Tegelwippen. Willem van Arnhem Kli-
maatbestendig denkt met bewoners 
mee over het vervangen van tegels 
door groene aanplant. Ook kan hij de 
bewoners in contact brengen met de 
TegelOphaalService.”

Contact en informatie

Als je meer wilt weten, helpen, wilt 
meedenken, een eigen initiatief 
hebt of je jouw groene verhaal wilt 
delen, kun je ons vinden op www.
groeneroutemalburgen.nl of sociale 
media: https://www.facebook.com/
groeneroute.malburgen en  
https://www.instagram.com/groe-
neroutemalburgen/. Je kunt ook 
mailen naar:
groeneroutemalbulgen@gmail.com.
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Feest! Formupgrade bestaat 10 
jaar
Het begon met één loopband in een kelderbox en de visie dat bewegen 
het beste medicijn is. Die visie staat nog steeds als een huis en heeft 
inmiddels geleid tot twee succesvolle sportlocaties in Arnhem, met in 
totaal 2300 leden. Formupgrade is trots op wat er in de afgelopen tien 
jaar is opgebouwd. Tijd voor een feestje!
Laura Smit is teamleider leefstijlcoaches. Ze werkt al acht jaar bij Formup-
grade en maakte een groot deel van de groeispurt mee. “Ik begon als stagiair, 
werd vervolgens de eerste leefstijlcoach binnen het bedrijf en nu zijn we met 
z’n dertienen. Dat geeft aan dat we echt in een belangrijke behoefte voorzien. 
We willen – en dat is in de afgelopen tien jaar nooit veranderd – iedereen de 
mogelijkheid bieden om te bewegen, te sporten, gezond te worden en te blijven. 
Exercise is medicine, zeggen we niet voor niks. Iedereen is welkom. Vanaf 
achtjarige leeftijd kun je bij ons terecht. Ons oudste lid is 84 jaar en sport nog 
steeds drie keer in de week. Tachtig procent van onze leden heeft overgewicht, 
maar iedereen kan zich altijd op zijn gemak voelen. We maken voor iedereen 
een passend programma mogelijk, we hebben zóveel verschillende lessen 
en toestellen. Ook bieden we lessen alleen voor vrouwen en is er een aparte 
fitnessruimte voor dames die dat graag willen.”

Vierdaags jubileum
Het tienjarig jubileum werd gevierd van 1 tot en met 4 juli. Studenten van de 
HAN die evenementenorganisatie studeren, hebben de organisatie op zich 
genomen. Er was van alles te doen. Variërend van een lezing en clinic door 
voormalig schaatser Ard Schenk tot verschillende workshops. De hele dag door 
waren er groepslessen en konden bezoekers uitleg krijgen over de verschillen-
de beweegprogramma’s en toestellen. Met de Run4Cancer werd, in samenwer-
king met het KWF, geld ingezameld voor de bestrijding van kanker. Deelnemers 
uit Noord renden van de locatie daar naar Formupgrade hier in Zuid en vanuit 
Malburgen gebeurde dat andersom. Voor kinderen was er een speciale kinder-
hoek. Kortom: genoeg feestelijk en vooral ook sportief vertier! 
Laura: “We zijn heel blij dat er weer meer kan en mag. Kort na de opening van 
ons nieuwe pand volgde al zó snel de eerste lockdown. Nu kunnen we weer 
volop aan de slag. Mooi aansluitend hierop gaan buiten de ontwikkelingen van 
een buitensportpark ook gestaag door. De blauwe baan ligt er, de crossbaan 
is klaar en er komen nog buitenfitnesstoestellen. Daarvan kan iedereen in de 
wijk gratis gebruik maken. Alles bij elkaar wordt het steeds aanlokkelijker en 
gemakkelijker om te bewegen voor wijkbewoners. De vader van onze directeur 
Thomas, Ton Verheij, zou zeker trots zijn als hij dit zou zien. Vanuit zijn visie 
ben ik leefstijlcoach geworden: als mensen alleen komen bewegen en vervol-
gens thuis niets veranderen aan hun eet- en leefgewoonten, vind ik dat zonde. 
De combinatie van bewegen en je leefstijl aanpassen doet het ‘m. Dat wil ik 
mensen graag duidelijk maken. Dat drijft mij, iedere dag weer.”

Wijkbeheergroep  
Het Duifje:  
Heeft u een groen 
idee? Doe er dan 
wat mee!
De wijk Malburgen, Immerloo 
en Het Duifje is een groene wijk. 
Toch zijn er stukken waar het veel 
(meer) groener kan. Een voorbeeld 
hiervan is wijkdeel Het Duifje met 
met heel veel tegels en andere 
bestrating waarmee niets gebeurt, 
dat is zonde!
Hier kun je ook iets moois van ma-
ken, met groen en meer kleur. Dit ziet 
er niet alleen mooier uit maar is ook 
goed voor de biodiversiteit. Een groe-
ne wijk leeft - letterlijk!

‘Groen voor Grijs’
Onder het mom groen voor grijs orga-
niseert de Wijkbeheergroep Het Duifje 
op 30 augustus een vergadering waar 
iedereen in Het Duifje zijn ideeën kan 
vertellen om Het Duifje groener te 
maken. Dat mag van alles zijn als het 
maar betrekking heeft op de openbare 
ruimte. Wijkbeheergroep Het Duifje 
heeft een eigen budget waarmee het 
bewoners-ideeën kan ondersteunen. 
Een voorbeeld van zo’n groen idee? De 
mooie hangende bloembakken aan de 
lantaarns. Dus heb jij ook een goed 
idee, doe er dan wat mee!

Kom op 30 augustus naar 
Buurthuiskamer   
De Duiventil 
Op maandag 30 augustus om 19:30 
uur in Buurthuiskamer De Duiventil, 
Keizershof 17  (onder de flat). Maak 
hier je groene idee kenbaar samen 
met andere bewoners uit Het Duifje. 
De koffie staat klaar!  
Even aanmelden bij Carla:
06 244 495 28
of via bwcflatshetduifje@gmail.com 
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minimaal zes keer per jaar ver-
spreid in de wijk Malburgen, Im-
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8800 exemplaren.  
Redactie 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
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Voor vragen over adverteren in 
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 Gemeente Arnhem infonummer 
0800 - 1809 (gratis nummer) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
VHV informatienummer 
026 - 371 27 12 
 
Wijkmedia Malburgen 
Voor al het laatste nieuws, wijk-
informatie en de krant in PDF zie: 
www.malburgen.nl & inmalburgen.
nl

Platforms & Wijkbeheergroepen 
Contact met of deelnemen in een 
Wijkplatform of Wijkbeheergroep 
in de wijk? Stuur een mailtje naar 
info@malburger.nl of 06-20133267.
 
 

       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
- Marjan Wegdam:                026- 3773722 
     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

Nieuwe Rotonde in 
Malburgen & nieuwe 
rotondekunst 
Vanaf september 2021 zal de 
kruising Koppelstraat-Zeegsingel 
worden vervangen door een roton-
de. Op pagina 5 van deze wijkkrant 
meer informatie hierover. Wat zal 
het mooi zijn als ook deze rotonde 
wordt voorzien van rotondekunst.
Een rotonde (in Malburgen) is niet af 
zonder rotondekunst. Als voorbeeld 
aan de Huissenstraat zijn alle ro-
tondes voorzien van rotondekunst. 
Rotondekunst dat wordt gewaardeerd 
en is gekozen door bewoners en 
omwonenden uit de wijk Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje zelf. 
Het Wijkplatform Malburgen Oost 
vraagt dan ook aan omwonenden 
en andere wijkbewoners om mee 
te denken over de nog te realiseren 
rotondekunst voor de rotonde Koppel-
straat- Zeegsingel. Er volgt ook nog 
een online oproep, maar u kunt zich 
nu al aanmelden om mee te denken 
geef het door aan de wijkmedia via: 
redactie@malburger.nl

Pumptrack op Olympus 
Sportpark
Afgelopem 4 juni gerealiseerd, de eer-
ste pumptrack in Arnhem Zuid, op het 
Olympus Sportpark. Het asfalt was 
nog amper droog en er werd al volop 
gebruk van gemaakt. 

Een pumptrack is een kruising tus-
sen een BMX (fiets) en skatebaan en 
bestaat uit geasfalteerde heuveltjes, 
scherpe kombochten en korte rechte 
stukken. Door te pumpen (duwen en 
trekken) aan je stuur en op de goede 
manier je gewicht te verplaatsen kan 
je op een pumptrack baan zonder al te 
veel moeite hard gaan. In Nederland 
zijn er nu zo’n 25 pumptrack banen, 
waarvan dus eentje nu in Malburgen.



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


