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Eerst even dit...
De wijkkrant in 2022 zes keer op de mat
Met dank aan...

Adverteerders

Zonder de beide Wijkplatforms in de
wijk, diverse organisaties die de krant
sponsoren en de adverteerders zou
de wijkkrant Malburgen.nl niet kunnen
bestaan.
Ook in 2022 wordt de krant weer voor
het grootste deel gefinancierd door
Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje en Wijkplatform
Malburgen West.

Zonder adverteerders dus ook geen
wijkkrant. Casino Suikerland, Monuta,
Formupgrade, IJsje (Broodje) Zuid
en en al die andere adverteerders die
de wijkkrant al enkele tot vele jaren
steunen maken het mogelijk dat de
wijkkrant om de twee maanden verschijnt in 2022.

- midden februari - midden april
- eind juni
- begin september
- midden oktober - midden december

Sinds 2021 is het voor organisaties
actief in de wijk mogelijk om een of
twee sponsorpagina’s af te nemen. In
2021 namen Team Leefomgeving Malburgen, Het Bruishuis, Ruimtekoers en
het Huis voor de Wijk sponsorpagina’s
af. Naast dat organisaties hiermee
de wijkkrant ondersteunen, hebben
ze ook een of twee pagina’s waar ze
de inhoud helemaal zelf van (kunnen)
bepalen.

Adverteren in 2022 is net als voorgaande jaren mogelijk vanaf 1/8
pagina tot een hele pagina. En dat kan
al vanaf 60,- Euro per advertentie per
editie. Adverteert u twee keer of meer?
Dan heeft u recht op een redactioneel
artikel dat ook online geplaatst kan
worden.

De wijkkrant wordt in 2022 ook weer
verspreid in de volgende wijkdelen:
Immerloo, Het Duifje, Oost-Noord,
Oost-Zuid, West, Stadsblokken en
Meinerswijk.

Hebt u als actieve organisatie in de
wijk ook interesse in een sponsorpagina? Neem dan contact op met de
wijkmedia voor meer info, via:
info@malburger.nl of 0620133267.

Om te adverteren in de grootste wijkkrant van Arnhem stuurt u een mailtje
naar: info@malburger.nl of kijk op:
https://malburger.nl/wijkmedia onder
“adverteren.” voor meer info.

De wijkkrant Malburgen.nl komt
dit jaar niet zes keer uit maar vijf
keer. Dit exemplaar, de vijfde is
dan ook de laatste van het jaar.
Dat vinden we als redactie heel
jammer, maar helaas het kon dit
jaar niet anders om verschillende
redenen.

Wijkkrant Malburgen.nl
in 2022 weer zes keer

Eerst even dit...

De planning voor de wijkkrant 2022
is zes keer. Net als alle voorgaande
jaren. Drie edities voor de zomervakantie en drie edities na de zomervakantie. De geplande verspreidingsdata
staan hieronder vermeld:
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Adverteren
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Zeer succesvolle
AED-actie Wijkplatforms
In de vorige wijkkrant en op de
online wijkmedia hadden we namens beide Wijkplatforms in de
wijk een oproep geplaatst voor
de plaatsing van AED’s en het
volgen van gratis AED & reanimatie cursussen. Deze oproep bleek
zeer succesvol.

Acht AED’s erbij
De oproep heeft er tot nu toe tot
geleid dat er acht nieuwe levensreddende AED’s geplaatst kunnen
worden. Deze zijn dag en nacht toegankelijk en dragen sterk bij aan de
overlevingskans van het slachtoffer
na een hartstilstand.

Siska Caneel Uitvaartverzorging
Wij werken voor alle verzekeringen

Met dank aan...

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

Leden van beide Wijkplatforms
willen hierbij alle wijkbewoners
bedanken voor hun interesse in het
plaatsen van een AED. Speciale dank
gaat uit naar die bewoners die ook
besloten hebben er eentje te laten
plaatsen.
Ook veel dank voor beide Wijkplatformleden Ferdinand (Wijkplatform
Oost) en Nick (Wijkplatform West)
die zich al lange tijd inzetten om een
zo’n goed mogelijke AED-dekking te
krijgen in de hele wijk.

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

Bel voor een echt geheel vrijblijvend gesprek,
of voor een melding van overlijden

06 526 88 706 | info@caneeluitvaarten.nl
www.caneeluitvaarten.nl | www.kinderen-en-uitvaart.nl

Zet je ook in voor meer
AEDs en/of volg een gratis cursus om ermee te
leren omgaan
Dankzij de inzet van wijkbewoners
komen er gelukkig steeds meer goed
toegankelijke AED’s bij in onze wijk.
Helaas is er nog geen wijkbrede
dekking en om dat te bereiken zou
het mooi zijn als nog meer bewoners zich willen aansluiten. De
AED, de kosten voor plaatsing aan
bijvoorbeeld uw gevel worden geheel
vergoed, evenals de AED en reanimatiecursus
Bewoners die een AED willen plaatsen, maar vooral ook bewoners die
er mee willen leren omgaan kunnen
contact opnemen met de Wijkplatforms in Malburgen via:
info@malburger.nl
Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

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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Malburgers op de
markt over Kerst en
het nieuwe jaar:

“Gezondheid, eenheid, vrijheid, glitters en regenbogen”

De kinderen, we hebben er vier, en de
kleinkinderen komen; die verdelen we
over de feestdagen. We eten in ieder
geval iets met rijst, vanwege onze
Indische afkomst. Wat ik wens voor
de Malburgers, wens ik voor iedereen:
gezondheid! Voor mij betekent dat,
dat ik nog heel lang van mijn kinderen
en kleinkinderen kan blijven genieten.
Dat gun ik iedereen.”

Het is een novemberochtend en
op de Malburgse markt is het een
beetje regenachtig. Toch komen
genoeg wijkbewoners een boodschap doen of een visje halen.
Malburgen.nl vroeg een aantal van
hen én twee marktkoopvrouwen
naar hun kerstplannen en hun
nieuwjaarswens voor de wijk.

L

eonie woont in Het Duifje en
koopt net een portie gevulde
speculaas. “Met Kerst moet ik
waarschijnlijk werken. Ik werk in een
verpleeghuis in Oosterbeek – het
eerste vegetarische verpleeghuis
in Nederland – en daar is een corona-uitbraak geweest. Heel heftig. Veel
bewoners zijn ziek en veel collega’s
ook. Dus mijn inzet zal hard nodig zijn
met de feestdagen. Mijn wens voor
het nieuwe jaar? Géén polarisatie
meer, maar eenheid en verbinding!”

B

ij Kaashandel Van der Stok
bestelt een vrolijke meneer een
flinke hoeveelheid kaas. Toch
heeft de dame in de kraam ook nog
tijd om even te vertellen over Kerst:
“Ik ga eten bij mijn dochter en mijn
andere dochter komt dan ook. Verder
kunnen we nu niet zoveel, hè, in deze
rare tijd. Of ik ga kaasfonduen? Haha,
nee hoor. Hoewel ik dat best graag
lust. Wat ik wens voor de wijk? Namens Kaashandel Van der Stok hoop
ik voor iedereen op een gezond en gelukkig Nieuwjaar. Met veel vrijheid. En
allemaal lekker naar de markt blijven
komen, natuurlijk!”

K

arlien verkoopt allerlei heerlijk
vuistgebak vanuit haar trailer
‘Wat Lekkers’. “Op 24 december
sta ik nog op de markt in het centrum,
maar daarna heb ik twee kerstdagen
vrij! Voorheen was ik buschauffeur en
moest ik altijd één kerstdag werken.
Mijn man werkte ook als buschauffeur, dus het was bij ons altijd puzzelen geblazen om Kerst te kunnen
vieren. Nu gaan we lekker met ons gezin en de familie bij elkaar zitten! Wat
ik wens? Nou, het eerste wat altijd in
me opkomt, is wereldvrede. Maar dat
is misschien een beetje cliché. Dus ik
houd het bij ‘glitters en regenbogen’.
Dat is wat een vriendin van mij namelijk altijd zegt in moeilijke tijden: ‘Denk
aan glitters en regenbogen’. Ergens
komt het altijd weer goed.” (Grappig
detail: op het moment dat ze dit zegt,
is er nét een joekel van een regenboog
boven de markt te zien.)

L

ouise en Floris lopen net het
marktterrein op. Louise doet
vrijwilligerswerk bij Willemeen in
het centrum. En Floris solliciteert vandaag naar een baan in een winkel en
gaat volgend jaar weer naar school.
Louise hoopt met Kerst op vakantie te
kunnen. “Onze laatste vakantie ging
niet door. We willen nu graag met de
feestdagen naar Zweden. Dat lijkt me
zo mooi. En we zijn ‘verplicht’ veertien
dagen vrij, dus dat komt heel goed
uit.” Floris gaat het met zijn familie
vieren. “Gewoon lekker samen zijn en
veel lachen”, vat hij zijn kerstgevoel
samen. Over de wens voor de wijk zijn
ze het meteen eens: “Gezondheid en
liefde, dat is nu heel belangrijk!”

G

erda en haar man Wil wonen nu
in Elderveld, maar ze woonden
eerder in Malburgen. Samen
halen ze een visje. “Ik ben heel ziek
geweest, maar als het goed is, is alles
nu achter de rug”, vertelt Gerda. “Mijn
man is ook ziek, dus we moeten het
met Kerst rustig aan doen. Maar we
maken het wél gezellig, hoor!
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Afscheid nemen zoals iemand was.
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

Kerstverlichting in Malburgen, Immerloo en Het Duifje

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje
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Van peukenberg
tot ijsberg!

Een grotere zaak
voor Mien van de
Markt
Leuke, mooie en feestelijke kleding voor een schappelijke prijs;
dat is wat Ria met haar winkel
‘Mien van de Markt’ aanbiedt.
Inmiddels heeft haar winkel aan
de Drieslag 13 (tussen restaurant
Mesopotamië en groenteman
Frits) een metamorfose ondergaan. De zaak is een stuk uitgebreid en het aanbod ook!
Ria (zo heet de vrouw achter ‘Mien
van de Markt’) legt uit: “We zijn sinds
9 november weer heropend. Behalve
dat we nog steeds veel leuke kleding
voor een zachte prijs verkopen, hebben we nu ook schoenen en laarzen.
Verder is het assortiment riemen
uitgebreid. Onze collectie leggings en
treggings (broeken in leggingvorm)
loopt op het moment het hardst. Maar
de tijd voor de feestkleding breekt
nu ook aan, natuurlijk. Het is altijd
de moeite waard om even binnen te
lopen.”

Wijkgeschiedenis

Magna voor grotere
maten

Extra blij is ze met de collectie van
Magna, een merk speciaal voor grote
maten. “Voor vrouwen die wat flinker
zijn, is dat een ideaal merk. Het begint
bij 42 en loopt door tot maat 56/58.
Ik vind het belangrijk dat iedereen in
onze winkel een leuke, goed zittende
en schappelijk geprijsde outfit kan vinden. Of het nu voor de feestdagen is
of voor al die andere dagen in het jaar;
bij Mien van de Markt kan elke vrouw
slagen.”

Op 26 november stond ze nog bij wethouder Bob Roelofs om de opbrengst
van de peukenactie van Heel Arnhem
Schoon (HAS) aan te bieden. Met
deze ongelooflijke berg sigarettenafval wil HAS de gemeente attenderen
op de stevige hoeveelheid peuken die
er in Arnhem rondslingert en de stad
ontsiert. Met de boodschap: ‘Laten
we hier nu écht iets aan doen met z’n
allen!’.

Cadeaubon
Voor wie een leuk cadeau zoekt, zijn
Mien van de Markt cadeaubonnen
verkrijgbaar. En klanten kunnen met
een stempelkaart sparen voor vijf euro
korting. Nieuwsgierig geworden? Mien
van de Markt zit aan Drieslag 13. Op
Facebook is ze te vinden via: mienvandemarkt.
En op 27 november stapte Alie met
haar zus op de boot om een droom
in vervulling te zien gaan; samen met
een reisgezelschap naar de Noordpool
zeilen. Als redactie vinden we het
maar wat stoer van ons enthousiaste
lid dat ze deze trip onderneemt. Daarom besloten we bij wijze van reisverslag een paar van haar prachtige
foto’s te plaatsen. Alie, een behouden
vaart en keer veilig terug aan onze
redactietafel!

Elke zondag gaat Ria vroeg in de
ochtend op pad naar de groothandel
om nieuwe spullen in te kopen. Er is
daardoor altijd weer wat nieuws in de
winkel te vinden. Soms gaat ze zelfs
nog een keer extra op woensdag. Als
klanten haar gericht om iets vragen,
gaat ze daar voor hen speciaal naar
op zoek.
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www.cecileuitvaartzorg.nl
tel. 06-15111383

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

Cécile van Hattem-Smeets
‘ik woon in Malburgen’

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje
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Nieuw in de wijk!
Eva Schat en Merijn van der Mooren
zijn de twee nieuwe gezichten van
Team Leefomgeving (TLO) in Malburgen. Met hun komst bestaat het team
weer als vanouds uit vijf personen.
Malburgen.nl zocht hen op voor een
korte kennismaking.

Eva en Merijn hebben gemeen dat ze graag
weer in een stadse omgeving willen werken. Merijn komt van de gemeente Overbetuwe waar hij de schakel vormde tussen
inwoners en de overheid. Eva werkte bij
een woningcorporatie als leefbaarheidsconsulente. Ze kent de wijk redelijk en de
partijen die hier werkzaam zijn zelfs heel
goed. “Ik vind het leuk om weer in de stad
aan het werk te gaan en een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in de wijk”,
vertelt ze. Merijn vult aan: “Met meer mensen op een kleiner oppervlak heb je een
heel andere dynamiek dan in een dorp,
dat trekt mij. Ik ken Malburgen nog niet zo
goed, maar ik voel me deze eerste weken
net een spons; ik neem alles in me op. Ik
zou het ook heel leuk vinden als er bewoners zijn die me de wijk willen laten zien!”

Team Leefomgeving Malburgen

Van speeltuin tot wijkprogramma
Eva neemt Malburgen West voor haar
rekening en Merijn Oost Noord. Het Team
Leefomgeving als geheel is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in Malburgen, zowel op het gebied van
veiligheid, fysiek als sociaal. Dat betekent
dat zaken als groenonderhoud, verkeer
en wijkveiligheid daaronder vallen, maar
ook ondersteuning van sociale projecten
en activiteiten in de wijk. Het team werkt
vraaggestuurd. Dat betekent dat je als
inwoners zelf actie moet ondernemen en
contact moet zoeken. Dat kan zijn als je
met een groep bewoners een idee hebt,
zoals een speeltuintje aanleggen of een
straatfeest organiseren.
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“

Aanjagen, verbinden, adviseren,
beslissen en opdracht geven

Maar een ondernemer uit de wijk die mensen wil helpen
toeleiden naar werk kan ook bij TLO terecht. Eva: “In essentie heeft een wijkmanager 5 rollen: aanjagen, verbinden, adviseren, beslissen en opdracht geven. Daarom
sluiten we onder meer aan bij verschillende wijkoverleggen. Op initiatief van bewoners is er binnenkort een
map table sessie (daarbij kijken bewoners naar de wijk
door verschillende kaarten met verschillende gegevens
over de wijk op elkaar te leggen, red.). Daar ga ik bijvoorbeeld ook naartoe.” Merijn vult aan: “Daarnaast werken
we ook aan de plannen voor de wijk op langere termijn,
zoals het wijkprogramma (dat overigens te vinden is op
www.arnhem.nl). Wat moet daarin staan, wat moet er
gebeuren, wie gaat dat doen? Daarbij gebruiken we natuurlijk ook de input die we uit de dagelijkse praktijk van
inwoners krijgen.”
Uit ervaring zeggen wat er mooi is aan hun werk, is nog
lastig. Eva is krap twee maanden geleden begonnen
en Merijn is pas twee weken aan de slag. Wat Eva al
wel opviel, is de bereidheid van mensen om iets voor
elkaar te doen. Dan bedoelt ze zowel bij de samenwerkingspartners in de wijk die graag voor inwoners klaar
staan, maar ook bij bewoners onderling met mooie initiatieven. Merijn blikt alvast vooruit: “We werken met veel
verschillende mensen en die hebben allemaal hun eigen
belangen. Het leukst vind ik het om die belangen zoveel
mogelijk samen te brengen. Als dat lukt, krijgen we namelijk samen iets moois voor elkaar in de wijk.”

Wil je meer weten of wil jij misschien Merijn de
wijk laten zien? Stuur dan een mail naar de teamsecretaris Marjan Wegdam via:
malburgen@leefomgevingarnhem.nl

Uitgave December 2021

Sinds september 2019 waait er
een nieuwe wind in het buurthuis
in Immerloo. Niet alleen de naam
is veranderd – Huis vóór de Wijk maar ook het bestuur is vernieuwd
en de activiteiten zijn uitgebreid.
Inmiddels is de verbouwing afgerond, waarmee een nieuwe keuken, een eetcafé, een jeugd-honk
en een toneel-/beweeg-/dansruimte zijn gerealiseerd.

Alle culturen zijn welkom

Huis vóór de wijk doet dit uit overtuiging dat het Huis vóór de Wijk een
prettige en toegankelijke plek moet
zijn voor iedere bewoner van Immerloo, waar zij elkaar ontmoeten, zich
kunnen ontplooien en
ontwikkelen en antwoorden vinden
op (levens)vragen die individueel of
als groep bestaan. Een buurthuis
waar iedereen welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen alle wijkbewoners en
de wijk. Het Huis vóór de Wijk is een
afspiegeling van de wijk.

“Alle culturen zijn welkom, en culturen die nu nog niet aanwezig zijn,
omarmen we ook graag. Gelijkheid
en wederkerigheid zijn daarin onze
uitgangspunten en de Nederlandse
taal verbindt ons.”
Vier hoofdthema’s zijn leidend binnen
het Huis vóór de Wijk en de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten:
1. Kansrijk opgroeien voor kind en
jeugd.
2. Beantwoording van (levens)vragen.
3. Op weg naar werk.
4. Bestrijding van eenzaamheid.

Maandag
09.00–18.00
09.00–15.00
14.00–17.00
14.30–18.00
15.00–19.00
15.00–17.00
20.00–21.00
Dinsdag
08.30–11.00
09.00–15.00

Woensdag
09.00-12.00
09.30-11.30
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–17.00
14.30–18.00
18.30-20.00
20.00-22.30

Speelochtend peuters
Inloop Sociaal Wijkteam
en Werk & Inkomen
Koken binnen je budget
Linedance
Nederlandse taal
Kinderactiviteiten 8-14j
Leuk om te lezen
Huiswerkbegeleiding
Dans en muziek
Streetdance kids
Dancemix volwassenen
Klaverjassen

Donderdag
08.30–11.00 Speelochtend peuters
09.00–13.00 Inloop Sociaal Wijkteam
en Werk & Inkomen
09.00–10.30 Bewegen voor ouderen
10.00–14.00 Nederlandse taal
11.00–14.00 Chinees dansen
12.00–15.30 Inloop & Ontmoeten
Vitale verbindingen
14.30–18.00 Huiswerkbegeleiding
13.00–17.00 Spelend(er)wijs &
Spelletjesmiddag
20.00–21.00 Zumba dansen
18.30–22.00 Veilig internetten

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Spreekuur Ibtisama
Chinees dansen
Nederlandse taal
Kinderactiviteiten 8-14j
Streetdance kids
Huiswerkbegeleiding
Yoga
Countrydans

In verband met de coronamaatregelen zijn activiteitentijden aangepast
en zijn er verplichte maatregelen die
moeten worden opgevolgd. Kijk op
huisvoordewijk.nl voor alle info.
Vrijdag
09.00–11.00
09.00–11.00
09.30–13.30
10.00–12.00
13.00–17.00
13.30–19.00
14.30–18.00
15.00–17.00
18.00–20.00
19.00–22.00

Koffiedrinken vrouwen
Inloopspreekuur
Linedance
Nederlandse taal
Koken & gezond leven
Linedance
Huiswerkbegeleiding
Kansrijk opgroeien
Naailes
Mannenavond

Zaterdag
09.00–15.00
15.00-22.00
16.00–18.00
20.00-23.00

Arabische taal kids
Diverse activiteiten
Dabkadansen kids
Jeugdhonk

Zondag
09.00–15.00
12.00–18.00
18.00–20.00
18.00–22.00

Arabische taal kids
Taalles
Yoga / Indiaas dansen
Mannenavond

Huis voor de Wijk

09.30–13.00
09.30–14.00
10.30–15.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.30–18.00
17.00–22.00
18.00–19.00
19.00–21.00
18.00–22.00

Nederlandse taal
Inloop Sociaal Wijkteam
en Werk & Inkomen
Ouderensoos
Huiswerkbegeleiding
Meidenclub
Kansrijk opgroeien
Zumba dansen

We streven ernaar dat wijkbewoners
uit Immerloo, ‘t Duifje en Malburgen
graag naar het Huis vóór de Wijk
komen en dat het aantal bezoekers en
vrijwilligers groeit. Het Huis vóór de
Wijk is ONS huis. We willen graag met
alle wijkbewoners samenwerken en bij
onze zoektocht naar nieuwe kansen
en uitdagingen betrekken we u als
wijkbewoner ook graag.
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Bruishuis

Wekelijkse ruilwinkel met kleding en speelgoed
door City at Home

City at Home – voorheen City
Hearts – organiseert iedere maandag een ruilwinkel in de hal van het
Bruishuis. Er is vooral kleding en
speelgoed te vinden. Sinds de start
van het initiatief, op 15 november,
komen daar steeds meer mensen
een kijkje nemen of spullen ruilen.
Het werkt als volgt: je levert goede
kleding of speelgoed in, met maximaal
vijf items per keer. Daarvoor krijg je
punten en voor dat aantal punten kun
je dan weer andere artikelen meenemen.
Het is de bedoeling dat de kleding nog
goed, heel en schoon is. En dat geldt
ook voor het speelgoed. Christina
van City at Home: “Het kan gaan om
kleding die je zelf nooit meer draagt
of kleding waar je kind heel snel weer
is uitgegroeid. Het idee is dat je niet
onnodig goed spul afdankt. Iemand
anders is er weer blij mee! Dat geldt
niet alleen voor kleding, maar ook voor
speelgoed. Als je kind van peuter kleuter wordt bijvoorbeeld, zijn die peuterdingen niet meer nodig. Bij ons kun je
het dan inruilen en leeftijdspassend
speelgoed meenemen. Zo blijf je zelf
opgeruimd en het is vriendelijk voor je
portemonnee.”
Bovendien, leggen Christina en haar
collega Valerie uit, is het ook gezellig
om even te komen snuffelen bij de
winkel. “Er is altijd ruimte voor een
praatje. Gastvrijheid is voor ons bij
City at Home een groot goed”, zegt
Valerie.

“Het Bruishuis is een fijne plek, waar
kinderen ook meteen even in de
speeltuin kunnen spelen bijvoorbeeld.
Met onze activiteiten proberen we
altijd ‘ouderwets gezellig’ mensen te
verbinden. Terwijl mensen de ruilartikelen bekijken, vertellen ze vaak wel
waarom ze iets komen brengen of
wat ze precies zoeken. Er ontstaan zo
vaak leuke gesprekken.
We houden uiteraard rekening met de
huidige coronamaatregelen; mondkapjes op en afstand houden. Een QR
code hoeft niet.”

Waar en wanneer?
Op maandag van 10.00 tot 14.00 uur
in de hal van het Bruishuis aan de
Akkerwindestraat 1 in Malburgen.

Hoe zat het ook alweer?
Het motto van City at Home: levens hersteld zien en mensen verbinden. Vanuit
Malburgen helpt de stichting vrouwen
die even een steun in de rug nodig
hebben, op wat voor manier dan ook,
zodat ze vervolgens op eigen kracht
weer verder kunnen met hun leven. Het
doel is om via verschillende activiteiten
(zoals het Vrouwenatelier en Taal & Ontmoeting) vrouwen samen te brengen,
te zorgen dat er verbindingen ontstaan,
dat dames zelf een netwerk gaan uitbouwen, dat ze iets leren, vriendschappen opbouwen, zelfvertrouwen krijgen.
Zodat ze hun leven zelf weer verder
kunnen vormgeven.

Ho Ho Ho…

gezellig kerstfeest
op woensdag 22 december!
Op 22 december organiseert City at Home samen
met PhilaBruis een gezellige kerstmarkt op het plein
voor het Bruishuis. Met onder meer veel lichtjes, lekker warme chocomel en fijne muziek om alvast in de
kerststemming te komen. Ook is de Bruistuin met de
kerststal open. Iedereen die wil, kan dan even binnen
het hek bij de stal gaan kijken.

Bruishuis

Wil je een kraampje huren? Mail dan voor meer informatie naar info@cityheartsnederland.nl.
Kom je ook op woensdagmiddag 22 december van
14.00 tot 17.00 uur? Tot dan!
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Bruishuis

Vrolijke Kerst(lichtjes) voor de wijk!
Licht in de donkere dagen voor Kerst! Dat was de
gedachte bij de vrolijke feestverlichting op en om het
Bruishuis. Daar fleurt iedereen een beetje van op. Ook
de kerststal is er weer (nog tot eind december). Loop
eens door de Hortensiastraat en laat je verrassen door
de stal met levensgrote beelden, zachte muziek en gezellige lichtjes. Dan ga je stralend weer naar huis.

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Bruishuis

Onze vrijwilligers Harm en Freek hebben veel van de
opbouw voor hun rekening genomen. Dus die verdienen
wel even een plek in de spotlights. Namens het héle
team van Bewonersbedrijf Malburgen wensen we iedereen in de wijk fijne feestdagen en een gelukkig en vooral
gezond Nieuwjaar!
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In gesprek met Redouan Azarkane de buurtimker van Malburgen

Ruimtekoers

Blij met de bij!
Redouan is ambulant begeleider,
eigenaar van een cuppingpraktijk in Malburgen én buurtimker.
Hoe druk zijn weken ook zijn; een
bezoek aan zijn bijenkasten aan
de rand van de wijk brengt altijd
rust. Afgelopen zomer verzorgde
hij, samen met Ruimtekoers en de
Onkruidenier, een workshop over
de bij, op de Drieslag. Met natuurlijk de honing die afkomstig is van
de bijen uit de buurt!

Waar komt jouw liefde
voor de bij vandaan?
“Vier jaar geleden was ik bezig met
bewuster te leven. Een vriend van mij
die imkert, deelde wat filmpjes daarover op WhatsApp. Die inspireerde
mij. Ik zag verbinding met een verhaal
uit de Koran over de bij, honing en bestuiving. Ik ging vaker met die vriend
mee, ging meer lezen over imkeren
en uiteindelijk volgde ik een basiscursus imkeren. Toen was ik helemaal
verkocht! Het is zo’n complex beestje
en het brengt zoveel goeds met zich
mee. Zonder bijen hebben we als
mensen eigenlijk geen leven meer. Het
mooie aan het bijenvolk is ook dat het,
op het eerste gezicht, heel chaotisch
lijkt. Maar wat ze doen is juist heel
gestructureerd. Iedereen heeft zijn
eigen taak en er heerst rust en kalmte.
Dat zouden wij als mensen ook wel
wat meer kunnen gebruiken!Komt er
nog een vervolg?

Ruimtekoers

Hoe kijk je terug op de
workshop afgelopen zomer?
“Ik vind het leuk om iets bij te dragen
aan de wijk en in dit geval was de bij
daarvoor mijn middel. Het voelt goed
om mensen te inspireren door verhalen over de bij te vertellen, de kasten
te laten zien en de honing te laten
proeven. Iedere keer dat ik erover kan
vertellen, is voor mij meegenomen.
Bijen zorgen ervoor dat we door hun
bestuiving kunnen genieten van veel
soorten fruit en groenten. De bijen zijn
een onderdeel van onze samenleving,
was er zelfs eerder dan wij mensen. Ik
vind dat we de waarde moeten inzien
van de dingen om ons heen.
12

Veel mensen beseffen bijvoorbeeld
niet hoe bijzonder en waardevol een
klein insect als de bij is. Verder vind ik
het goed om buurtbewoners te betrekken bij hun leefomgeving. Door iets
simpels als zaadjes zaaien, helpen ze
de bij enorm. De bloeiende planten die
daar straks uit voortkomen, maken de
wijk ook nog eens een stukje mooier.
Via een krant van Ruimtekoers kwam
ik met Yosser in contact en leerde ik
later Frouwkje van de Onkruidenier
kennen. Die klik die toen ontstond,
omdat je allemaal bezig bent voor diezelfde leefomgeving en de bewoners,
maakte iedereen enthousiast; onszelf,
maar vooral ook de workshopdeelnemers en voorbijgangers.”effect voor de
buurtbewoners. Ik sta ervoor open om
er bijvoorbeeld workshops te geven.
Zo nu en dan neem ik een kennis mee
naar de bijen. Bijna iedereen wordt
op een bepaalde manier geraakt door
de bij. Hij is nuttig, nodig, bijzonder
en zelfs aaibaar. Het is zonde als dat
onbekend blijft. Daarom probeer ik
mijn liefde voor de bij op steeds meer
mensen over te brengen.”

Met Ruimtekoers samen hebben
we al een voorzichtig idee voor een
bijenstal. Dat is een verzameling
bijenkasten in bijvoorbeeld een
schuurtje. Het liefst zou ik die midden
in de wijk plaatsen, want dan heeft
het een verbindend effect voor de
buurtbewoners. Ik sta ervoor open om
er bijvoorbeeld workshops te geven.
Zo nu en dan neem ik een kennis mee
naar de bijen. Bijna iedereen wordt
op een bepaalde manier geraakt door
de bij. Hij is nuttig, nodig, bijzonder
en zelfs aaibaar. Het is zonde als dat
onbekend blijft. Daarom probeer ik
mijn liefde voor de bij op steeds meer
mensen over te brengen.”

Komt er nog een vervolg?
“Graag. Hoe meer de bij gekend en
gewaardeerd wordt, hoe beter. Ik zou
graag meer kinderen en jongeren
aanspreken in de toekomst. Ik ben
altijd opgegroeid met het gebruik van
een vliegenmepper, bijvoorbeeld als er
een bij door de klas vloog. Maar die bij
is alleen maar verdwaald en wil veel
liever bestuiven en werken. Ik zal er
nooit eentje kwaad doen.

Uitgave December 2021

De bakken van
Bas!

Inmiddels staan er vierkante, vaste
plantenbakken op het winkelcentrum
– naar ontwerp van Bas - voorzien van
een beplantingsplan van de Onkruidenier. Een groot deel van het jaar bloeit
er voortaan iets kleurrijks en soms
ook nog eetbaars (kruiden) tussen de
stenen en het staal. “Ik vond het leuk
om mee te werken”, vertelt Bas. “De
Drieslag heeft veel investering nodig,
de algehele sfeer moet verbeteren.
Dat heeft natuurlijk met veel meer
zaken te maken dan alleen vergroenen. Maar dit is iets waaraan ik mijn
steentje kan bijdragen. Dat heb ik
vrijwillig gedaan, als betrokken bewoner. Ik ben al twintig jaar hovenier en
sinds 1 november ben ik zelfstandig
aan de slag. Ik studeerde bosbouw en
natuurbeheer aan (toen nog) Larenstein in Velp. Oorspronkelijk kom ik uit
Alkmaar, maar na mijn studie ben ik
altijd in Malburgen blijven wonen. De
wijk gaat me aan het hart.”

‘Ik houd van alles wat
leeft’
De liefde voor groen en natuur heeft
Bas ongetwijfeld van zijn vader meegekregen.

Ruimtekoers

Bas Moesbergen woont al twintig
jaar in Malburgen. Hij kijkt vanuit
zijn raam zó op de Drieslag. Toen
hij in een nieuwsbrief van Ruimtekoers las over de vergroeningsplannen, wilde hij graag meedenken en -doen!

Die was natuurgids, had als een van
de eerste mensen in Nederland een
heemtuin (daar kwam hij nog mee
op televisie.) Tot aan zijn dood was
hij nog druk met het inventariseren
van de hagedissenpopulatie in het
duingebied bij Alkmaar. “Ik houd van
alles wat leeft”, vertelt Bas. “Daarom
vind ik vergroenen ook zo belangrijk.
Een strak gemaaid gazonnetje is
misschien mooi voor het oog, maar
er lééft niks in. Gelukkig is er een
groeiend netwerk van mensen in de
stad die vergroening nastreven. Mijn
vriendin woont in Vredenburg en doet
onder meer aan guerrilla gardening.
Dat betekent dat ze bijvoorbeeld
enthousiast boomspiegels vergroent.
Ik heb het idee dat meer mensen
begaan zijn met hun eigen wijk en die
willen helpen opfleuren. Hoe dan ook
is het belangrijk dat betrokken bewoners hun stem laten horen. Ruimtekoers helpt daarbij. Ik ben trots op de
plantenbakken, ik hoop dat mensen er
voor willen zorgen en er geen troep in
gooien.

Wie stuur jij
een lichtpuntje?

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Een van de drijfveren van Bas om zich
in te zetten voor meer groen is dat hij
zijn twee kinderen van 18 en 20 graag
wil laten opgroeien in een groene
wereld. Als hovenier legt hij liefst ecologische tuinen of ecologisch groen
aan. Onder de naam Gaardenier de
Groene Man is hij actief in Arnhem en
omstreken. Bij het oude gebouw van
AKZO bijvoorbeeld, legde hij een tiny
forest aan. Wat de Drieslag betreft,
toch een beetje zijn ‘voortuin’, hoopt
hij in ieder geval op uitbreiding van
de plantenbakken naar de Middelgraaflaan. Elke groene stap is er weer
eentje!
Meer weten over de vergroeningsplannen van Ruimtekoers? Volg Ruimtekoers.nl. Kun je een doorgewinterde
hovenier gebruiken? Stuur Bas een mail
via info@gaardenierdegroeneman.nl.

Hoe? Gebruik de WENSkaart bij deze krant
om iemand uit je wijk of buurt een persoonlijk lichtpuntje te sturen. Per post of gewoon
door de kaart even in de brievenbus te
stoppen. Zo vieren we samen dat het licht in
aantocht is!
Verder vroegen we de kinderen van de
KinderWijkTeams van Malburgen en Immerloo: ‘Wie zou jij graag in je wijk of buurt iets
moois of liefs toewensen?’ Deze lieve en
mooi getekende wensen zijn het resultaat.
Door een klein gebaar, zoals de kinderen dat
getekend hebben, of door het sturen van een
kaartje kan iemands grijze dag ineens een
heel andere kleur krijgen.
Weet je al aan wie jij een lichtpuntje gaat
sturen? Vul de kaart in en maak een buurtbewoner blij met een mooie wens!

Ruimtekoers

In deze tijd van het jaar, als de
dagen korter en vaak grijzer zijn,
is het soms heel fijn als iemand
aan je denkt. Dat bracht ons op
een idee. Op 21 december is het
de kortste dag van het jaar, na die
dag worden de dagen weer langer
en lichter. Samen met de KinderWijkTeams Malburgen en Immerloo hebben toen deze actie opgezet: stuur iemand een lichtpuntje!

Met de inzet van Ruimtekoers gebeurt er tenminste iets!”
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alburgen 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. Waar komt
bijvoorbeeld de naam Malburgen
vandaan? En weet jij welke brug er
het eerst was? In deze serie gaan
we op ontdekkingstocht door de
wijk. Deze keer ‘Gelre’s Malburgen’

Archeologische vondsten
Met betrekking tot de geschiedenis van
voor de 9e eeuw na Christus zijn we
vooral aangewezen op archeologische
vondsten. Echter de rivier geeft en de
rivier neemt. Daar waar het Romeinse castellum (editie 4, oktober 2021)
in Meinerswijk is gevonden is naar
schatting 2/3 van het castellum in de
Rijn verdwenen. Ook door menselijke
activiteiten zoals de kleiwinning zijn er
waarschijnlijk veel bewoningssporen
verloren gegaan.
Er bestaan aanwijzingen dat het terrein
ook in de late 4e tot in de 5e eeuw in
gebruik is geweest. Behalve vondsten
uit de Romeinse tijd zijn er op het terrein
aardewerkfragmenten uit de ‘6e tot 9e’
eeuw en ‘eind 12e tot 15e’ eeuw gevonden die op bewoning op of rond het
castellum wijzen.

Wijkgeschidenis

Oudste geschreven geschiedenis
Vanaf de 9e eeuw zijn er steeds meer
geschreven bronnen bewaard gebleven.
De oudste vermelding over ‘Malburgen’ dateert uit 814 en heeft wederom
betrekking op Meinerswijk. Een lokale
edelman Langward schonk een stuk
grond bij Meginhardiswich aan de abdij
van Lorsch. Het achtervoegsel ‘wich’ –
via het middeleeuwse wyck veranderd
in wijk - is een afleiding van ‘vicus’, dat
in de Romeinse tijd een nederzetting
in de nabijheid van een castellum was.
Met deze vermelding wordt Meinerswijk
gerekend tot één van de oudste plaatsen in de Nederlandse geschiedenis.
Arnhem, begonnen als dorp aan de Sint
Jansbeek, wordt in geschriften pas
genoemd in 893.
In een volgende vermelding uit 834
over het gebied spreken ze over Prast.
Het betreft een schenkingsakte aan
de Utrechtse dom ter nagedachtenis
aan de edelman Wigbert, zoon van de
Saksische koning Widukind. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het ook hier
over het gebied waar de nederzetting
14
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Meginhardiswich lag. De nederzetting
Meginhardiswich verdwijnt weer snel uit
de archieven nadat het in 847 verwoest
wordt door Noormannen.

Tijd van conflicten
In de 9e eeuw is het Nederlandse grondgebied in handen van Karolingische
vorsten. Zij geven hun grondgebied
in leen aan trouwe dienstmannen en
kloosters. Na onderling geruzie en een
zustermoord grijpt de opvolger van de
Karolingische vorsten, de Duitse keizer
in 996 in en wordt Arnhem opgedeeld.
Het gebied ten westen van de Koningstraat tot aan de Rijn - die toen nog een
stuk zuidelijker lag - gaat naar de familie
van Wassenberg. Uit deze komen uiteindelijk de graven van Gelre voort die hun
grondgebied in de loop van de tijd flink
uitbreiden. Na heel veel conflicten en de
zoveelste graven en inmiddels hertogen, verliest Karel van Gelre uiteindelijk
in 1543 het gewest Gelre aan Karel V
keizer van Duitsland, koning van Spanje
en heer der Nederlanden. Hiermee
wordt Gelre één van de 17 Nederlandse
gewesten.
Er ontstaan vervolgens conflicten
tussen de katholieke machthebbers en
protestanten, die uiteindelijk resulteren
in de 80 jarige oorlog. Aan de oorlog
komt een einde in 1648 met de vrede
van Münster. Vanaf die tijd is Gelre onderdeel van de republiek der 7 verenigde
Nederlanden. Dit maakt echter geen einde aan de vele oorlogen en bezettingen.
Overigens behoorde het oostelijke en
zuidelijke deel van het huidige Malburgen in ieder geval vanaf 1242 tot het
Kleefse (later Pruissense) Huissen. Het
betreft hier het grondgebied tussen de
oude Rijnloop (Pluimzeggelaan, Zeegsingel) van voor de Rijnverlegging van
1530 en de Huissensedijk. Huissen is
pas sinds 1816 Nederlands grondgebied.

Heerlijkheid Meinerswijk

De graven van Gelre bezitten in de 13e
eeuw ook in Meinerswijk een hof, namelijk ‘heerlijkheid Meinerswijk’. De eerste
vermelding van de heer van Meinerswijk
dateert uit 1233 en van ‘t huys Meinerswijk uit 1294. Vanaf 1437 wordt er ook
gesproken van ‘het kasteel van Arnhem’,
toen werd Gijsbert van Mekeren beleend
met het goed.
Huis Meinerswijk was geen echt
kasteel, maar eerder een hofstede of
versterkte buitenplaats. Het huis had
een T-vorm. Aan de noordzijde lag de
Sleuteldam. De andere 3 zijden van de
buitenplaats werden begrenst door een
gracht. Aan de zuidzijde werd de gracht
onderbroken door een poort die op de
Meinerwijksche Straat uitkwam. Vanaf
de poort liep midden over het terrein een
weg naar de Sleuteldam in het noorden.
Het gebied ten westen van de weg was
grotendeels ingericht als een formele
tuin. Ten oosten van de weg bevond
zich het kasteel met diverse bijgebouwen. In de zuidoostelijke hoek van het
terrein bevond zich een boerderij. Buiten
het kasteelterrein lagen ook nog een
aantal boerderijen.
Het kasteel heeft verschillende belangrijke bewoners gekend. De bekendste
is de Gelderse maarschalk Maarten
van Rossum die van 1514 tot 1543
voor Karel van Gelre en diens opvolger
tegen Karel V vocht. Ook Barthold van
Gent die in 1648 de vrede van Münster
ondertekent heeft er gewoond. In 1772
wordt de heerlijkheid gekocht door de
gemeente Arnhem die hier de Arnhemse
kermis hield. In 1826 wordt het doorverkocht aan bankier graaf Ranzow. Op
het kasteelterrein werd een theetuin
uitgebaat en er werd een modelboerderij
gesticht. In 1845 verkoopt de graaf de
heerlijkheid aan koning Willem II, deze
verpacht het aan derden. Uiteindelijk
wordt het huis in 1853 afgebroken.
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Steppen voor
een betere
wereld!

Bewoner Dirk-Bart stept elke
jaar heel wat kilometers voor het
goede doel. Dit jaar moest hij de
afstand een beetje indammen,
vanwege de nasleep van zijn coronabesmetting van ruim een jaar
geleden. Maar zijn enthousiasme
en gedrevenheid zijn er niet minder om!
Het gaat om de ECM StepRace, georganiseerd vanuit Dirk-Barts werkgever,
European Christian Mission (ECM).
Dat is een zendingsorganisatie die
overal in Europa (ruim 200 zendingswerkers in 27 Europese landen) bouwt
aan betrokken en sociale gemeenschappen. Dit jaar hielden zij de
zestiende editie van de race, waarin
dertig steppers meededen die samen
meer dan 1800 kilometer aflegden.
Naast Dirk-Bart, die 20 kilometer op
zijn naam schreef, deed er nog een
wijkbewoner mee. Die maakte 40 kilometer vol. Elke stepper zoekt zijn of
haar eigen sponsoren (familie, vrienden, clubs, bedrijven) en dat bracht
maar liefst 19.500 euro op. Daarmee
kunnen veel collega’s van Dirk-Bart
weer goed werk verrichten.

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Het gaat niet om het stempel van
onze kerk ergens op te drukken, het
gaat om inzet voor de lokale gemeenschap. En ja, dat doen we vanuit onze
christelijke geloofsovertuiging.”

Hoopvolle gemeenschappen
De StepRace begon ooit als een ludieke actie. Inmiddels is het een groot
succes. Het is een evenement dat
zorgt voor verbinding tussen collega’s,
tussen hen en hun achterban, tussen
jong en oud. De jongste deelnemer
was acht en de oudste 80 jaar. Dat
rijmt mooi met de missie van ECM, zoals Dirk-Bart die uitlegt: “We brengen
een beetje licht en hoop waar duisternis is. Samen met lokale mensen
bouwen we iets moois op, waardoor
die hele gemeenschap het beter krijgt.
Dat lukt niet op afstand; voor verandering moet je midden tussen de mensen zijn. In Roemenië hebben we echt
grote veranderingen bereikt, waardoor
veel kinderen met een handicap een
veel rooskleuriger toekomst hebben
gekregen. Ik ben blij dat we ook dit
jaar met de StepRace weer veel geld
hebben ingezameld, zodat collega’s
overal in Europa door kunnen met hun
werk.”
Meer weten, bijvoorbeeld over Casa
Luminii of over projecten van Dirk-Barts
collega’s? Kijk op www.ecmnederland.nl.

Henry Oost, bij veel bewoners
bekend als de buurtconciërge,
vertrekt per 1 januari bij Dolmans
Landscaping Services. Op de
wijkwebsite staat het volledige
artikel over Henry, hieronder lees je
een verkorte versie.
Als Henry over Malburgen praat,
herinnert hij zich meteen allerlei
initiatieven en acties. “De wijk heeft
een flink aantal gedreven vrijwilligers!
Kijk alleen al naar Alie en Rebecca
van Heel Arnhem Schoon. In 2020
gestart en nu al 260 vrijwilligers uit de
hele stad; dat is toch geweldig? Het
blikjesproject van Cristiano is me ook
bijgebleven. Uniek vond ik dat.”
Verder herinnert Henry zich zijn bijdrage aan de vergroeningsactiviteiten
van Ruimtekoers op de Drieslag en de
samenwerking met Vitesse Betrokken.
Samen met die laatste organiseerde
Henry op het Gelderse Plein onder
meer een zwerfvuilopruimactie voor
de jeugd. Dolmans heeft vervolgens
een pannaveld ter beschikking gesteld
aan de wijk. En Groener Zuid; een
ludieke samenwerkingsactie om
mensen te motiveren om hun leefomgeving te vergroenen.
Natuurlijk ondersteunde Henry ook
veel buurtacties in Malburgen. “De
zwerfvuilacties in het Duifje bijvoorbeeld. En het aangepaste maaibeleid rondom de Fanny Blankers
Koenstraat, plus vlinderstruiken aanplanten. Bij De Spil hielp ik bewoners
bij de aanleg van een moestuin.”
Vanaf 1 januari gaat Henry aan de
slag als kok bij een zorginstelling voor
dementerende ouderen in Lochem.
“Ik ga meer doen dan alleen koken;
ik verzorg alles van het ontbijt tot de
lunch en van koffie tot avondeten.
Ook de inkopen. Mijn plan is om dat
liefst met bewoners samen te doen. Ik
heb met heel veel plezier bij Dolmans
gewerkt, maar tegelijk heb ik ook heel
veel zin om binnenkort mijn handen
uit de koksmouwen te steken!”
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Sociaal & Betrokken

Zelf heeft Dirk-Bart jarenlang in
Roemenië gewerkt. Van 1995 tot
2008 heeft hij, samen met zijn vrouw
Marja, ziel en zaligheid gelegd in een
activiteitencentrum voor gehandicapte kinderen, Casa Luminii in de stad
Sibiu. Hij vertelt: “We moesten daar
gaan wonen, omdat we ons alleen dan
de taal en de cultuur helemaal eigen
konden maken. Het is belangrijk dat
je ter plaatse een netwerk opbouwt en
met (in ons geval) Roemeens personeel werkt. Alleen dan kan een project
helemaal zelfstandig overeind blijven
als wij ons uiteindelijk terug trekken.
Alle mensen die werken voor ECM
willen een blijvende impact maken op
de gemeenschap die ze helpen. Een
stukje meerwaarde geven aan de samenleving. Pas sinds 2019 hebben wij
ons helemaal teruggetrokken uit Casa
Luminii. Het gaat erom dat we mensen bij elkaar brengen, iets voorleven
en dat mensen er vervolgens sámen
met hun eigen ingrediënten iets moois
van maken.

Buurtconciërge maakt
carrièreswitch!

Vrije keuze bij het organiseren van een uitvaart

Monuta

Het eigen en passend maken van
uitvaarten staat nu meer dan ooit
centraal. We weten dat het erg
belangrijk is om te kunnen terugkijken op een mooi en persoonlijk
afscheid. Het helpt bij het verwerken van het verlies van je dierbare
in je leven. Als uitvaartbegeleiders
vinden wij het belangrijk dat je
voldoende tijd en rust ervaart om
in eigen tempo keuzes te kunnen maken en de uitvaart voor
te bereiden. En dat je vooral alle
ruimte voelt om op je eigen wijze
afscheid te nemen van je dierbare.

In Malburgen
In Malburgen zitten drie uitvaartbedrijven. Monuta Jacqueline Reijers;
zij werken met een klein team vanuit
het uitvaartcentrum aan de Eimerssingel-West. Daar is ook de mogelijkheid
tot opbaren. Daarnaast zijn er twee
zelfstandige uitvaartbegeleiders in de
wijk: Siska Caneel uitvaartverzorging
en Cecile Uitvaartzorg. Ieder met een
eigen gezicht, eigen stijl en een eigen
manier van werken, maar allemaal
met een heel persoonlijke aanpak en
met veel aandacht voor de familie.

Cecile van Hattum

In en rondom Arnhem kun je kiezen
uit een ruim aanbod aan uitvaartbegeleiders. Ieder van hen doet er alles
aan om op hun unieke en persoonlijke
manier, samen met de familie, een
passend afscheid te organiseren. Het
is fijn als je voor de uitvaartbegeleider kiest die bij je past, dat maakt
de week van het afscheid een stuk
aangenamer. En het is belangrijk te
weten dat je vrij bent in je keuze. Ook
als je verzekerd bent voor je uitvaart,
ben je vrij in het kiezen van de uitvaartbegeleider met wie je de uitvaart
gaat regelen.
Siska Caneel

Het is goed om te weten dat je ook bij
leven een afspraak kunt maken met
een uitvaartbegeleider om samen te
bespreken welke mogelijkheden er
zijn. Om vragen te stellen over de
uitvaartverzekering, de kosten van een
uitvaart, wat er allemaal wel en niet
kan en om ook eventueel je uitvaartwensen samen op papier te zetten. Bij
een kennismakingsgesprek merk je
ook vanzelf of deze uitvaartbegeleider
bij je past. Voel je ook hierbij vrij om
met andere begeleiders kennis te maken, zodat je een goede vergelijking
kunt maken.

Neem gerust een kijkje op de websites van de verschillende uitvaartbegeleiders
Monuta Jacqueline Reijers

Siska Caneel uitvaartverzorging Cecile Uitvaartzorg

www.monuta.nl/vestiging/jac- www.caneeluitvaarten.nl
quelinereijers
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Maak je wereld groter bij het Timmerhuis
Crappy Robot Contest

Als je thuis vanuit je luie stoel zit
te gamen, zou je bijna vergeten
dat er buiten ook andere dingen
op je wachten. Bij het Timmerhuis bijvoorbeeld, gebeuren de
leukste dingen. Je moet er éven
voor de deur uit, maar dan heb
je – gewoon in je eigen wijk – een
timmerclub, Fashion Department
of iets cools als een Crappy Robot
Contest.

Waar hebben we het over? Het Timmerhuis is een van de programma’s
van WijkLab. Dat is een collectief van
allerlei verschillende mensen en organisaties (creatieve denkers, doeners
en makers) die het verschil willen maken in hun leefomgeving. Sikko Cleveringa is kartrekker van WijkLab. Het
collectief biedt ruimte voor ontwikkeling, in de vorm van twee panden met
werkplaatsen en een Buurtakker aan
de Akkerwindestraat in Malburgen.
Naast het Timmerhuis en de Jeugdwijkraad passen ook KinderWijkTeam,
PlasticLab, Buurtakker en StadsGras
onder de paraplu van WijkLab.

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Buurtbewoner en timmerdocent
Bertus Blom komt intussen binnen.
Hij gaat voorbereiding treffen voor
een kinderfeestje later op de middag.
Maar eerst heeft hij nog wel even tijd
om aan te schuiven bij het gesprek.
Bertus: “Kinderen moeten het plezier van het maken ervaren. Als ze
dat eenmaal gedaan hebben, zijn ze
verslingerd aan klussen en timmeren. Dan slaat de betovering toe! Je
staat versteld van wat kinderen van
heel basaal of van weinig materiaal
kunnen maken. Ouders kunnen helpen
als vrijwilliger. Voor hen is het vaak
een openbaring; hoe leuk hun kind het
vindt én hoe leuk ze het eigenlijk zelf
vinden. Daarom hebben we nu ook
een Timmerclub voor ouders. Hout
krijgen we bijvoorbeeld van timmerende opa’s. Als mensen uit de buurt
gebruikt hout willen doneren, vinden
we dat fijn. Maar neem dan altijd eerst
even contact op met ons.”

Meer weten? Kijk voor het cursusaanbod
(timmeren, mode maken en aparte activiteiten), de kosten (ook deelname mogelijk
met Gelrepas of JFSC korting) of andere
mogelijkheden op www.wijklab.nu. Het
Timmerhuis zit aan de Akkerwindestraat
29 in Malburgen. Je kunt met vragen ook
mailen naar mail@wijklab.nu of bellen naar
06 81592248.

Jongeren & Jeugd

“Jongeren en tieners aan de macht!”,
begint Sikko met een lach. “We willen
de wereld van tieners in deze wijk groter maken. Dat doen we bijvoorbeeld
met de Jeugdwijkraad waarin we
jongeren uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Maar ook door tieners uit
de dagen om mooie dingen te komen
maken en hun talenten te ontdekken
in het Timmerhuis. Bij de Buurtakker
is aandacht voor vergroening (maak
je eigen insectenhotel bijvoorbeeld)
en gezond & lekker eten uit eigen
tuin met onder meer kookworkshops
van Vitanos. Het KinderWijkTeam en
PlasticLab bieden activiteiten voor
jongere kinderen, van zeven tot tien
jaar. Vooral voor de groep van tien- tot
veertienjarigen geldt echter dat ze
op een cruciaal punt in hun ontwikkeling zijn. Daar willen we meer zorg,
aandacht en uitdaging aan bieden.
Voorheen was er voor deze groep echt
te weinig in de wijk. Het mooie is dat
deze kinderen oud genoeg zijn om
zich bewust te zijn van hun omgeving, maar tegelijk zijn ze ook nog
kind, heel open en creatief. Als je ze
de kans geeft, maken ze de mooiste
dingen. We stimuleren hen hier om
nieuwe dingen te ontdekken.”

Verveling blussen? Kom
lekker klussen!

Een heel leuk voorbeeld van een uitdagend klus- en maakfestijn was de Crappy
Robot Contest in de herfstvakantie. Sikko:
“Samen met onze stagiaire Marieke heb
ik allerlei materiaal uit de plasticcontainer
bij 2Switch gehaald. Die hebben we met
een aantal batterijtjes en motortjes erbij
uitgestald voor de kinderen en de rest was
aan henzelf. Dat leverde de meest fabelachtige voertuigjes op, echt geweldig.
En tot slot een knotsgekke battle! Het is
een zoektocht naar activiteiten die in de
smaak vallen, maar die zoektocht wil ik
graag - samen met partners als Rijnstad structureel maken, net als de activiteiten
die aanslaan. Het Timmerhuis is voor ons
daarbij een belangrijke uitvalsbasis. We
zullen in ieder geval enthousiast blijven
zoeken naar nog meer uitdagende vormen
om met tieners uit de wijk aan de slag te
gaan. Gelukkig kregen we afgelopen jaar
daarbij weer steun van het Wijkplatform
Oost en Team Leefomgeving vanuit de
regeling Burgerkracht, waarvoor dank!”
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De wijkredactie & wijkplatforms
in de wijk en
onderstaande adverteerders & sponsors
van de wijkkrant in 2021
wensen alle lezers hele fijne feestdagen
een geweldig en vooral gezond

• Broodje & IJsje Zuid • Het Bruishuis
• Casino Suikerland • Beweegcentrum Formupgrade
• Cecile Uitvaartzorg • Drukkerij Gerritsen
• Huis vóór de Wijk
• Wat Lekkers • Under The Tree
Veiligheid & leefbaarheid

• Team Leefomgeving Malburgen • Ruimtekoers
• Gezamenlijke organisaties De Groene Route
• Siska Caneel Uitvaartverzorging
• Monuta

Achterklap

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

Goed Geregeld Arnhem
In opdracht van de gemeente Arnhem
opende Rijnstad de afgelopen weken
5 fysieke locaties van Goed Geregeld
Arnhem en de site GGArnhem.nl. Daarmee is er voor iedereen met vragen
over geld en regelzaken een ingang.
De locaties zijn te vinden in Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar
en Geitenkamp. Op www.ggarnhem.nl
is informatie te vinden voor inwoners.
Voor partners in de stad is er een
toolbox op de professionals-pagina
die hen ondersteunt bij het signaleren, informeren en doorverwijzen van
Arnhemmers met geldzorgen naar de
juiste hulp. De Gemeente Arnhem wil
graag zoveel mogelijk Arnhemmers
helpen om financieel zelfredzaam te
zijn. Hoe meer we aan de voorkant al
hulp kunnen bieden, hoe beter.

Schulden en andere problemen voorkomen
Goed Geregeld Arnhem helpt inwoners en professionals uit Arnhem met
vragen over geld, wetten en regels. De
medewerkers zijn er voor advies over
het rondkomen met een klein inkomen, het invullen van formulieren, het
aanvragen van toeslagen tot ondersteuning bij ingewikkelde belastingzaken.

Afspraak maken
www.wijkteamsarnhem.nl
088 - 2260000.
Kantoor Malburgen: Het Bruishuis
Akkerwindestraat 1, 2de verdieping
Spreekuur locatie Huis voor de Wijk
is tijdelijk in verband met corona uitgesteld.

Team Leefomgeving
Bereikbaarheid Team Leefomgeving
- Bianca v/d Weijden:
06 - 51547689
- Eva Schat
- Merijn v/d Mooren
- Marjan Wegdam:
026- 3773722
malburgen@leefomgevingarnhem.nl

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.malburger.nl

Goed Geregeld Arnhem

Dovenetellaan 24A 6841EH, Arnhem
(achter jongerencentrum Fresh)
Inloopspreekuur: iedere vrijdag van
9:00 tot 11:00 uur
Of bellen: 026-3127999 iedere werkdag tussen 9:00 en 11:00 uur en 13:00
en 15:00 uur
Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

De wijkkrant Malburgen.nl wordt
minimaal zes keer per jaar verspreid in de wijk Malburgen, Immerloo 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,
Arjan Diepstraten en Michel Lammerse
Fotografie
Floortje Dekkers, Alie Sijtsma en
Michel Lammerse
Druk en vormgeving
Drukkerij Gerritsen en
vormgeving Michel Lammerse
Contact met de redactie
Voor vragen over de wijkkrant of
het aanleveren van kopij, mail:
redactie@malburger.nl of bel met:
06 - 510 706 77
Voor vragen over adverteren in
2021, mail: info@malburger.nl of
bel met: 06 - 20 133 267
Alle artikel & fotoverantwoording
malburger.nl/wijkkrant-malburgen
Kopij volgende editie
De kopij voor de eerste editie in
2022 a.s 25 januari. Voor alle aanleverdata dit jaar zie de wijkwebsite malburgen.nl.

CONTACT MET...
Gemeente Arnhem infonummer
0800 - 1809 (gratis nummer)

Voor iedereen een geschikte ingang – in Malburgen is dat in…
Met de opening van de inloopspreekuren en de site is er voor de verschillende doelgroepen in de stad nu de
juiste ondersteuning. In Malburgen,
Immerloo en Het Duifje is dat in:

COLOFON

Wijkteam Malburgen
088 - 226 0000
www.wijkteamsarnhem.nl
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 telefonisch spreekuur: telefoonnummer 0263127999
Of vul het contactformulier in van hulp-online:
https://rijnstad.nl/hulponline_form.html

VHV informatienummer
026 - 371 27 12
Wijkmedia Malburgen
Voor al het laatste nieuws, wijkinformatie 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.
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Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

www.casinosuikerland.nl

