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Eerst even dit...
Met dank aan Wijkplatform Oost en West
De wijkkrant Malburgen.nl ligt
deze keer voor de 65ste keer in de
bus. Een krant die niet zou kunnen bestaan zonder een bijdrage
vanuit beide wijkplatforms in de
wijk Malburgen, Immerloo en Het
Duifje.

Eerst even dit...

Al 11 jaar 6 keer per jaar

Al 11 jaar met (bijna) elk jaar zes keer
een uitgave. Bijna, want in 2020 en
afgelopen jaar kwamen er geen zes
maar vijf edities uit. Dit is het 12e jaar
dat de Malburgen.nl verschijnt.

Heeft u een onderwerp, een suggestie, u vindt iets onderbelicht of juist
te veel aan bod komen in de (online)
wijkmedia? Laat het ons weten en we
gaan ermee aan de slag! Mail hiervoor
naar: redactie@malburger.nl

Voor en door bewoners

Deelnemen in de redactie

Met de bijdrage uit de beide Wijkplatforms blijft de krant onafhankelijk en
een echte bewonerskrant die gemaakt
wordt door bewoners uit de wijk, voor
bewoners uit de wijk.

De vaste redactie van de krant bestaat
nu uit vijf leden. Als wijkredactie zijn
we altijd op zoek naar nieuwe bewonersleden, Zowel voor de papieren als
online wijkmedia kunt u meedoen.

Regelmatig krijgen we verzoeken
van bewoners om aan een bepaald
onderwerp dat in de wijk leeft meer
aandacht te besteden. Dit jaar willen
we daar nog meer gehoor aan geven.

Heb je zelf een artikel geschreven
(namens een organisatie) of wilt u een
activiteit onder de aandacht brengen
bij wijkbewoners? Stuur dit dan naar
redactie@malburger.nl
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Met dank aan de adverteerders en sponsors
We schreven dan wel: “met dank aan
Wijkplatform Oost en West,” maar ook
zonder onze adverteerders en sponsoren zou de wijkkrant niet kunnen
bestaan.
Dit jaar is er nog ruimte voor zowel
sponsoren (met eigen redactionele
ruimte) en adverteerders. Ondernemers uit de wijk krijgen voorrang
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.
Uitgave Februari 2022

Nieuw in West –
Buurtkoffie in de
Fresh
Buurtkoffie is de nieuwe laagdrempelige activiteit voor volwassenen
in buurtcentrum Fresh, in wijkdeel
West. Sinds vrijdag 28 januari ben
je daar elke vrijdagochtend tussen
9:00 en 12:00 uur welkom voor een
lekkere gratis kop koffie of thee.
Ontmoet mede buurtbewoners,
maak gezellig een praatje of stel
een vraag aan een van de afgevaardigden vanuit Goed Geregeld
Arnhem of een wijkcoach.

Siska Caneel Uitvaartverzorging
Wij werken voor alle verzekeringen
Samen bespreken we uw uitvaartwensen. Er kan
misschien meer dan u denkt.

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

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

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

Leuk! Wie organiseert het?
Buurtkoffie wordt georganiseerd door
buurtbewoners, Rijnstad en Goed Geregeld Arnhem in samenwerking met het
Wijkteam Malburgen. Een wijkcoach
en een medewerker van Goed Geregeld
Arnhem zijn aanwezig voor vragen,
advies of doorverwijzing.
In de kantoorruimtes van de Dovenetellaan vindt gelijktijdig het inloopspreekuur plaats van sociaal raadslieden en
schuldhulpverleners van Goed Geregeld
Arnhem.

Fresh in West
Fresh is de jongerenlocatie vanuit
Rijnstad in wijkdeel Malburgen West.
Je vindt de Fresh aan de Doventellaan
24A. Achter dit centrum vindt je ook de
locatie van Goed Geregeld Arnhem en
de Sociaal Raadslieden.
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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ijkwethouder Ronald Paping -GroenLinks- neemt
dit voorjaar afscheid van
de politiek in Arnhem. Als wijkwethouder voor Malburgen, Immerloo
en Het Duifje en onder andere ook
verantwoordelijke voor armoedebeleid, financiën en wonen heeft
hij de wijk en haar inwoners de
afgelopen 4 jaar goed leren kennen. De wijkmedia kijkt samen
met hem terug op deze periode in
zeven vragen.

Terugkijken met Ronald Paping
Wijkwethouder neemt na vier jaar afscheid van de
Arnhemse politiek

Wat is je de afgelopen vier jaar
in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje het meeste als
wethouder bijgebleven?
“De brede en betrokken inzet door
tal van organisaties en bewoners
op allerlei vlak. Malburgen, Immerloo en Het Duifje is een mooie wijk
maar wel eentje met een aantal grote
uitdagingen. Winkelcentrum Drieslag
is een goed voorbeeld waar al jarenlang wordt gekeken naar een goede
aanpak. Dan niet alleen in nieuwe
stenen maar ook vooral op sociaal
vlak. Vanaf deze maand is er extra
inzet om dit te verbeteren. Zo is er
de nieuwe Wijkpost Veilig Malburgen
van waaruit politie, handhaving en
gemeente gaan werken.
Kijk je naar het grotere geheel dan
is de Arnhem Oost Aanpak een goed
voorbeeld. Een grote fysieke brede
aanpak in vijf wijken waaronder Malburgen met inzet op verduurzaming
en verbetering van particuliere woningen waaronder de schimmelaanpak
in combinatie met inzet op sociale
verbetering. Onder andere door het
gebruik maken van het volkshuisvestingsfonds kan hier op worden
ingezet samen met de corporaties.”
.

Interview

Als je kijkt naar een van de
meest kwetsbare wijkdelen wijkdeel Immerloo, welke maatregelen worden genomen om het
te verbeteren?
“Er wordt flink ingezet om allerlei
problematiek te verminderen. Van
huurachterstand tot langdurige werkloosheid.
Inzet door organisaties als Achter de
Voordeur om te signaleren en problematiek duidelijk in kaart te brengen is
een belangrijke stap. Daarnaast wordt
er breed ingezet om bewoners te betrekken bij de eigen omgeving.
4

Zoals langdurig werklozen werkervaring en/of vrijwillige inzet op te laten
doen zonder dat dit gelijk consequenties heeft voor hun uitkering. Buro De
Wijkmakers is nu bezig om bewoners
van de pleinen te betrekken bij de
buurt. De concentratie van problemen
moet je daarnaast zien te breken.
Nieuw Cement is daar een voorbeeld
van waarbij d.m.v. sociale betrokkenheid van nieuwe bewoners je veranderingen probeert te bewerkstelligen.
Een goede bodem is belangrijk en dat
begint dus bij de jeugd. Er zijn hele
goede basisscholen in Malburgen, Immerloo en Het Duifje waar flink wordt
ingezet om patronen te doorbreken.”

In deze krant staat ook een interview met Theo Jansen. Theo
geeft aan dat voldoende ruimte
voor buitenspelen en sporten
in de eigen buurt voor kinderen
een van de belangrijkste sociale
verbindingen is, hoe kijk jij daar
naar?

De Arnhem Oost Aanpak die een succes moet gaan worden. Op het gebied
van bewonersparticipatie en qua
betrokkenheid er meer één wijk van
gaan maken, dan kijk ik vooral even
naar de Nijmeegseweg.”

Terugkijkend, hoe kijk je nu
naar de Malburgse Manier?
“Terugkijkend op het participatieproces op de Malburgse Manier 2.0 dan
is het tot nu toe zeker een succes
dat politiek ook erkend wordt. Maar
je moet het niet heilig verklaren. Je
moet zowel de hele buurt als de hele
raad meenemen. Bij deze processen
is het belangrijk te waken dat persoonlijke belangen goed worden afgevangen en dat plannen samen met
de buurt of wijk worden opgezet en
worden gedragen, maar hierbij altijd
uitgaan van de vastgestelde kaders
vanuit de gemeente.”

Welke andere beleidsterreinen
hebben ook je interesse?

“Zeker. Buiten spelen, sporten en voldoende ruimte hiervoor is belangrijk
als onderdeel van een gezamenlijke
aanpak. Ook belangrijk om in relatie
tot de Arnhem Oost Aanpak rekening
mee te houden. Er wordt nu gekeken
om de Bakenhof meer te gebruiken
hiervoor.”

“Verduurzaming, circulaire economie
& bouwen en armoedebestrijding zijn
werkterreinen waar ik me ook best op
een of andere manier nog voor zou
willen inzetten.”

Wat zou je mee willen geven aan
je opvolger?

“Ik ga zeker nog wat doen, maar wel
buiten de gemeentelijke organisatie.
Huurderscommissaris is een functie
die ik bijvoorbeeld nog graag zou
willen doen. In ieder geval betrokken
blijven op sociaal en maatschappelijk
vlak is wel een doelstelling na mijn
wethouderschap.”

“De verduurzaming die moet worden
uitgevoerd samen met corporaties
is een belangrijke opgave voor de
komende jaren, in combinatie met de
aanpak van schimmel.

Ga je nog wat doen na je wethouderschap, en zo ja wat?

Uitgave Februari 2022

10 vragen aan- en 10
antwoorden van de
Arnhemse politiek

Sama Sama: gastvrij en gezellig!

Afgelopen januari vroegen we aan
bezoekers van de wijkwebsite of
zij vragen hebben voor de Arnhemse politiek over de wijk Malburgen,
Immerloo en Het Duifje. Dit in
verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen die op
woensdag 16 maart 2022 plaatsvinden. De online wijkredactie
kreeg tot en met 31 januari 26 vragen via de mail binnen waaruit we
10 vragen hebben geselecteerd.
De keuze van de 10 vragen hebben
we geprobeerd zo wijkbreed mogelijk
te houden. Vragen die we meerdere
malen kregen ging over onder andere
verkeer, overlast door gebruik van
lachgas en (herinvoering van) Diftar.

Veertien partijen die in
Arnhem meedoen zijn
benaderd
Net als in 2018 legden we de tien vragen voor aan alle politieke partijen die
we voor 1 februari konden benaderen.
Op het moment van schrijven hebben
we zes partijen die hun antwoorden
hebben toegestuurd en drie partijen
die dat nog zullen doen. In totaal doen
er in de gemeente Arnhem 17 partijen
mee.

Alle vragen & antwoorden zijn online te vinden
Alle vragen en antwoorden zijn overzichtelijk per partij online te lezen
naast informatie over waar je in de
wijk kan gaan stemmen.
Klik op de banner met onderstaande
afbeelding op de voorpagina van de
wijkwebsite malburgen.nl om naar de
webpagina te gaan of ga direct naar:
www.malburger.nl/verkiezingen

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Saskia en Shirley van Sama Sama
blijven positief aan de weg timmeren, ook al gooit corona regelmatig roet in het eten. Behalve dat ze
het restaurant in Akker71 uitbaten,
runnen ze er ook een zorgorganisatie die mensen activerend werk
biedt. Inmiddels heeft de restaurant- en dagbestedingsruimte een
metamorfose ondergaan. Eten,
activiteiten doen of werken; het
kan er allemaal in een gezellige
huiskamersfeer.
De dames ontwikkelen allerlei activiteiten om mensen uit hun isolement
te halen en weer te laten deelnemen
aan de maatschappij. Een greep uit
wat er zoal te doen is bij Sama Sama:
deelnemers kunnen bloempotten
mozaïeken, hangers en bladeren macrameeën en in- en ompak werkzaamheden doen. Daarnaast is er vanaf 1
februari een kleine werkplaats waar
cajons (dat zijn Peruaanse slaginstrumenten) gemaakt en beschilderd
worden. Ook kunnen deelnemers hier
kleine houten meubeltjes maken en
lege flessen omtoveren in lampen.
Naast al deze verbindende activiteiten, is er natuurlijk het lekkere eten
van restaurant Sama Sama. Shirley kookt authentiek Aziatisch met
daaraan toegevoegd een eigen ‘tintje
Shirley’. Ze vertelt: “We zijn gastvrij
en laagdrempelig. Het is alsof je bij
vrienden op bezoek gaat. Het liefst
maak ik een buffetje. Of een proeverij
die ik aan tafel breng. Ik kook zoals ik
het van mijn moeder geleerd heb.

Eten is emotie, bij het eten komen de
verhalen; daarom verbindt het ook zo.”
Elke eerste zaterdag van de maand
combineert Sama Sama een jamsessie met een buffet in hun ‘Food &
Jam’. Dat is van 16 tot 21 uur. En op
bijna alle zondagen nodigen Saskia en
Shirley mensen uit waarvan ze weten
dat die wat extra’s kunnen gebruiken.
Om samen te genieten van de ‘kliekjes’ die over zijn van de voorgaande
dagen. Zonde om weg te gooien!
Zodra het is toegestaan, start Sama
Sama ook weer met kookworkshops
voor jong en oud.

Meer weten
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over
het reserveren van een flexplek om
te werken bij Sama Sama of om de
plek te huren voor feesten of partijen?
Bel dan met Saskia (06 5327 4611)
of mail naar contact@samasama.
info. Op Facebook lees je meer over
de activiteiten, zoals de jamsessies of
een Indische dansmiddag. De website
www.samasama.info ondergaat een
update, maar ook daar is al informatie
te vinden!

Nieuw: vanaf donderdag tot en met
zondag - van 12 uur tot 19 uur - is
de inloop afhaalcorner geopend. Dat
betekent dat je ter plekke eten kunt
bestellen en afhalen/meenemen.
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Interview met ex-profvoetballer en Vitessenaar
in hart en nieren Theo Janssen
“Ik ben gelukkig altijd diezelfde jongen gebleven”
Tussen Theo Janssen en Malburgen lopen best wat
historische lijntjes. Of hij daarom misschien tijd wil
maken voor een interview met de wijkkrant? Ja hoor,
eind januari konden we als redactie terecht in het
Vitessecomplex op Papendal. Voor een gesprek met
een voetballer die misschien boven zichzelf uitsteeg
in het middenveld, maar buiten het veld altijd stevig
met beide benen op de grond bleef.
Theo Janssen hoeven we voor de meeste Malburgers niet
te introduceren. Maar voor wie hem niet kent in vogelvlucht: als voormalig profvoetballer kwam Theo uit voor
Vitesse, KRC Genk, FC Twente, Ajax en tot slot weer voor
Vitesse. Hij speelde vijf keer voor Oranje. Inmiddels is hij
verbonden aan Vitesse als talentencoach en sinds kort
traint hij ook de jongens van Vitesse O18.
Schrijver Marcel van Roosmalen maakte een paar jaar geleden een boek over Theo Janssen. Hij beschreef de voetballer al eens als ‘de meest getalenteerde middenvelder die
Vitesse ooit voortbracht’. In het gesprek met de wijkkrant
vertelt Theo dat hij een hekel heeft aan sterallures. Hij relativeert ook het magische aura dat om voetbal heen hangt.
“Voetbal, dat wordt op een gegeven moment gewoon je
werk”, legt hij uit. “In betaald voetbal bepalen anderen veelal
wat jij als speler moet doen. Het spelletje blijft natuurlijk
hartstikke mooi. Ik hield in de trainingen dan ook vooral
van partijtjes, de rest vond ik als speler lang niet altijd leuk.
Ik heb geweldige dingen meegemaakt in mijn profcarrière,
maar of ik daar tróts op ben...nee. Trots, dat ben ik op mijn
kinderen. En op het feit dat ik nog diezelfde jongen ben als
toen ik twaalf was.”

Interview

Balletje hooghoudend naar school
Als kleine jongen zat Theo al in het Vitessestadion op de
tribune, toen nog op Monnikenhuize, en keek zijn ogen uit.
Toen hij op zijn zestiende zelf bij Vitesse rondliep, tussen
Theo Bos en Edward Sturing, deed hem dat wel wat. “Als
je het dan hebt over trots zijn, dáár was ik trots”, vertelt hij.
“Ik was altijd al met een bal in de weer, vanaf mijn vierde of
vijfde. Onderweg naar school balletje hoog houden. Later
voetballen met mijn vijf jaar oudere broer en zijn vrienden.
Ja, dan kreeg ik rotschoppen te verduren, maar ik schopte
gewoon terug. Toen ik veertien, vijftien was, wist ik heus dat
ik goed kon spelen. Maar mijn vrienden konden dat ook. Het
is niet alleen een kwestie van talent of je de top bereikt. Het
gaat net zo goed om geluk hebben. Soms geluk hebben dat
je ergens juist níet bij bent. Ik groeide op in een volkswijk,
’t Broek, en daar heerst, net als in Malburgen, een bepaalde
mentaliteit. Het lijntje tussen goed of niet goed terecht komen, is vaak dun. Ik hou wel van dat soort wijken; er is altijd
iets te beleven. In ’t Broek gingen we veel naar wijkcentrum
het Stoplicht. Voetballen, tafeltennissen, naar de disco. We
speelden voetbalwedstrijdjes met andere wijken. Mooie
tijden!”
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Naar buiten!
Theo kwam ook veel in Malburgen. Hij voetbalde bij
MASV, zijn vader was een graag geziene gast bij een
snackbar/café in West en zijn zus woonde later ook nog
een tijd in de wijk. “Vroeger waren we altijd buiten. Overal
kon je toen voetballen, er was altijd wel ergens een veldje.
Nu is dat anders, tegenwoordig bouwen ze alles vol. Ik
vind het zó belangrijk dat kinderen die mogelijkheid weer
krijgen om vlak bij huis lekker te kunnen voetballen. Als ik
iets zou willen zeggen tegen jeugd in Malburgen: ga alsjeblieft weer naar buiten en vergeet die computers even. De
gemeente wil ik vervolgens op het hart drukken: facilitéér
buitenspeelplekken. Maak het vooral niet te moeilijk,
gewoon een klein trapveldje met stalen goals of een
voetbalkooi is genoeg. En ja, ik vind het de verantwoordelijkheid van de gemeente om daarvoor te zorgen, niet
van Vitesse. Wat niet wil zeggen dat ik nergens toe bereid
ben. Als ik een keer iets kan doen om kinderen naar een
nieuwe voetbalplek te trekken in Malburgen, sta ik daar
best voor open. Het gaat me om die kids, die moeten echt
naar buiten!”

Warme familieclub
Vitesse is voor Theo nog altijd die mooie, warme familieclub. “Ik hou van Vitesse, ik zou graag de tribunes nog
weer wat voller zien. Met meer jonge supporters ook. Wat
dat betreft is het goed om te merken dat de club weer
steeds meer leeft. Vroeger, op Monnikenhuize, bestond
er een jeugdtribune waar je voor één gulden op mocht.
Ouders zetten hun kroost af bij het stadion en voor één
gulden hadden die kinderen een topmiddag. Misschien
kunnen we daar weer meer voor creëren. Kinderen vormen de toekomst van onze club. Of ik een advies heb
voor jonge wijkbewoners van Malburgen? Zorg dat je in je
leven iets gaat doen wat je leuk vindt en wees bereid om
daar hard voor te werken.”
Uitgave Februari 2022

www.cecileuitvaartzorg.nl
tel. 06-15111383

voor een kleurrijk en
persoonlijk 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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TLO Malburgen

Vijfde editie van
het Meester Gezel
project
Sinds vijf jaar worden jaarlijks
jongeren die een impuls kunnen gebruiken, voor een periode
gekoppeld aan een creatieve
ondernemer in een mode/ontwerp-project. De jongeren (Gezel)
werken onder begeleiding van een
ondernemer (Meester) tien dagdelen, om tot een mooi en eigen
product te komen. Alle jaren vond
dit project plaats bij ondernemers
in Klarendal, ofwel het Modekwartier, maar bij deze vijfde editie zijn
er ook ondernemers in Malburgen
die een leerling onder hun hoede
nemen.

Team Leefomgeving Malburgen

De gezellen van de vijfde editie van
het Meester Gezel project dat in
november vorig jaar startte, zijn allen
leerlingen van het RijnIJssel college
die het eerste jaar van de opleiding
Basismedewerker Fashion doen. Het
thema van het Meester Gezel project
is deze keer ‘Something old with
something new’. Alle jongeren worden
uitgedaagd met dit thema en op een
andere manier dan op school met hun
handen aan de slag te gaan.

Koppelingen, ambities en
dromen
De leerlingen mochten voordat ze
gekoppeld werden aan een creatieve
ondernemer in de stad, hun voorkeur
uitspreken. Meestal ging dat goed en
tweede keuzes worden ook altijd gewaardeerd. Zo heeft een leerling een
bijbaantje bij juwelier Lucardi en was
8

het logisch haar te koppelen aan Atelier Victor Tijssen. Samen verwerken
ze haar etnische achtergronden in een
sieraad. Een andere leerling houdt van
fantasy festivals, vermaakte eerder
daarvoor al tweedehands jurken en
ontwikkelt nu bij Chris Meijers Collectie haar eigen prinsessenjurk waar
een door haar zelf gedragen bruidsmeisjes jurk in wordt verwerkt. Weer
een andere leerling nam van huis
een foto mee van zijn kleine zusje en
verwerkt haar voetje in een ontwerp
om dat bij Plotz.nl te plotten op een
hoodie. Enkele leerlingen hebben
ambities om hogerop te komen in de
modewereld en grijpen het Meester
Gezel project aan om ervaring op te
doen voor hun latere dromen. Die variëren van de opleidingen Mode & Maat,
Junior Stylist tot en met de modeopleiding van ArtEZ.

Malburgen
In Malburgen hebben zich ook twee
creatieve ondernemers aangesloten
bij het project. Zo begeleidt Nathali
Nijman in De Stiksteek aan de Graslaan Munira en Daisy Koenders van
De Printplaatz (atelier op wielen met
standplaats Malburgen) helpt Sem
met zeefdrukwerk op textiel.
Een moodboard maken was voor
Munira niet echt nodig, want ze weet
precies wat ze wil. Ze wordt binnenkort 18, ‘Dus ga ik een verjaardagsjurk
maken’ vertelt ze. Zij is gezel bij meester Nathali van De Stiksteek, wat ook
haar eigen eerste keuze was. Ze heeft
een paarse stof van haar moeder
meegenomen en vanwege het thema
‘Something old with something new’
gaat ze een t-shirt in de jurk verwerken dat ze van haar oma heeft gekregen en te klein is geworden. Met wat
ontwerpen, werd duidelijk dat Munira
een lange jurk wil, off shoulder, long
sleeve en een split in het midden.

Ze heeft veel patroon technieken
geleerd en weet nu wat je met de
draadrichting van een stof moet doen.
Na veel proefjes met patronen uit de
Burda, zet ze eind januari haar jurk
voor het eggie in elkaar.
Munira’s dromen zijn duidelijk: ‘Hierna
wil ik een opleiding niveau 4 doen, om
uiteindelijk naar de modeopleiding
van ArtEZ te kunnen. Ik wil een eigen
zaakje, en ik wil trouwens ook werken
met celebrities.’ Maar eerst dus, nét
op tijd, die galajurk voor haar 18e verjaardag. ‘Yeah! Eindelijk volwassen!’
Sem had zin in iets nieuws en wilde graag gematcht worden met De
Printplaatz. Voor het Meester Gezel
project is Daisy uitgeweken naar de
huisdrukkerij van Willemeen, een plek
waar jongeren met gezeefdrukte posters in de loop van de jaren Arnhemse
geschiedenis hebben geschreven.
Sem heeft er al enorm veel technieken
geleerd om shirts, tassen en een legging op te luisteren met eigen ontwerpen. ‘Ik wilde al langer leren printen
op textiel. Ik heb geleerd hoe je een
zeefdrukraam moet belichten en heb
dat overgedragen op oude kleding van
me.’ Sem houdt van punk, chaos en
skatecultuur. ‘We hebben wel ideeën
gehad bij het thema, maar alles zou er
wel in kunnen passen. Bij het tekenen
en ontwerpen heb ik dit in ieder geval
niet constant in mijn achterhoofd: we
zijn gewoon bezig gegaan. De ontwerpen? Je mag er in zien wat je zelf wilt.’

Tien dagdelen werken
Vanuit hun eigen fascinatie ontwerpt
iedereen dus zijn eigen kledingstuk
of product. De Meester leert de Gezel
nieuwe vaardigheden en technieken
aan, die hij/zij nodig heeft. Uiteindelijk
leren de gezellen hoe zij hun product – het idee daarachter – kunnen
verwoorden. De eindpresentaties van
de eerdere edities, waren altijd tijdens
de Nacht van de Mode in de wijk
Klarendal. Maar sinds de entree van
corona, is dat telkens aan verandering
onderhevig.
Alle verhalen van de gezellen én
aankondigingen, zijn te volgen
via de Facebookpagina @MeesterGezelArnhem van het project.
Ook Instagram @meester.gezel.
arnhem komen ontwikkelingen
voorbij.
Het Meester Gezel project is een
samenwerking tussen Rozet Arnhem, creatieve Arnhemse ondernemers en het Rijn IJssel.
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Huis vóór de Wijk

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

Nu alle coronamaatregelen zijn ingetrokken kan je weer volop gebruik
maken van alle activiteiten en ruimtes in het Huis vóór de Wijk, waaronder Brasserie de School
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

Het Bruishuis huisvest een boeiende mix van bewoners; ze hebben
verschillende leeftijden, verschillende dagelijkse bezigheden en
verschillende culturele achtergronden. Deze keer komen drie
studenten aan het woord: Max, Kai
en Tonian.

Maak kennis met...
Toen er vorig jaar een heel sociale
buurvrouw vertrok, had een andere
buurvrouw daar best moeite mee. Ik
zei haar: ‘Hé, ik ben er nog gewoon,
kom gerust langs als je haar mist!’
Nu hebben we regelmatig contact,
drinken we even koffie.
In het begin moest ik wennen aan het
gevoel van sociale controle binnen het
gebouw, maar nu heb ik dat niet meer.”
Naast een studie om te voltooien,
heeft Max ook nog twee banen. Hij
werkt bij de slager in de Steenstraat
en bij een kunstwinkel in Nijmegen.
Geloof het of niet, hij vindt verder nog
tijd om boeken te verslinden, muziek
te maken (hij las eerder noten dan
letters) en podcasts op te nemen. “Ik
ben dol op boeken en op boekwinkels
afstruinen, heerlijk. Ik lees van álles,
maar de boeken die mij echt raken zijn
die exemplaren waar ik emotioneel
van word. Dat kan zijn, omdat een
verhaal zo moois is, maar ook omdat
het verschrikkelijk is of voor walging
zorgt. Dat is immers óók emotie. Gelukkig kan ik al mijn hobby’s meenemen als ik de wereld rond ga. Ik begin
in ieder geval buiten Europa. Gewoon
het avontuur tegemoet, dat lijkt me
geweldig!”

> Max: “De wereld over, > Kai: “Ik wil mode mahet avontuur tegemoet!”

Bruishuis

Max (25) studeert Literary and cultural analysis aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Zijn toekomstpad
heeft hij aardig helder voor ogen; eerst
zijn Master halen, dan een PhD (de
hoogste academische graad die je
kunt bereiken) en daarna de wereld
in trekken om les te geven. Hij kwam
ooit in het Bruishuis terecht, omdat hij
oorspronkelijk een opleiding volgde bij
ArtEZ, de kunstacademie, in Arnhem.
Maar die lag hem niet zo. Op de UvA
voelt hij zich als een vis in het water.
Verhuizen naar de hoofdstad hoeft hij
niet zo nodig, Malburgen en het Bruishuis bevallen hem hartstikke goed.
Max: “Ik hou van de wijk, omdat ik er
mezelf kan zijn. Ik voel me er veilig.
Ik vind het er leuk, ken er de mensen
achter de kassa en de frequente
bezoekers van het winkelcentrum, bijvoorbeeld. Ook in het Bruishuis heb ik
dat gevoel. Ik maak altijd een praatje
met de huismeesters.
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ken waarvan mensen blij
worden”

Kai (30) studeert Fashion Design
aan de kunstacademie. Hij komt uit
China, uit de stad Shenzhen, aan de
grens met Hongkong. Het is een van
de snelst groeiende steden ter wereld
en er wonen bijna net zoveel mensen
als in heel Nederland. Kai wilde graag
naar Europa om te studeren.
Hij begon in Londen, ging later terug
naar China, keerde na een paar jaar
terug naar Europa en kwam via Antwerpen in Nederland terecht. Hij deed
toelatingsexamen voor ArtEZ en werd
aangenomen. Inmiddels zit hij in het
derde jaar.
Kai: “Ik wil graag mode ontwerpen,
omdat kleding voor mij een manier is
om een boodschap uit te dragen. Ik
werk altijd met veel kleur, zodat mensen er blij van worden.

Voor mij is het leven niet altijd gemakkelijk, ik denk voor niemand. Maar dat
hoeft mijn kleding niet te weerspiegelen; daarmee wil ik positieve energie
geven, die moet een glimlach bij
iedereen tevoorschijn toveren. Ik wil
geen mode ontwerpen voor een select
groepje mensen, ik wil iets maken dat
voor iedereen te begrijpen is.”
De ouders van Kai hebben altijd heel
hard gewerkt en geld verdiend. Dat
hun zoon nog studeert, vinden ze niet
altijd even gemakkelijk. Kai: “Voor mij
is een opleiding juist heel belangrijk,
die vergroot je wereld en maakt je
blik veel ruimer. Ik moest erg wennen
aan de directheid van Nederlanders
en aan de manier waarop docenten
en studenten met elkaar omgaan. In
China is een docent ongeveer heilig.
Hier noem je ze bij hun voornaam. Dat
voelt voor mij nog steeds raar! Aan de
andere kant vind ik mensen hier juist
meer gesloten. Je kunt jaren naast
iemand wonen en niet veel meer met
elkaar delen dan een beleefd ‘Hallo’
over en weer. Met corona was ik extra
blij met mijn kamer in het Bruishuis,
omdat ik er fijn kan leven én goed kan
werken. Inmiddels zou ik wel graag
mijn familie in China weerzien. Door
corona is dat al ruim twee jaar geleden.”
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...studenten in het Bruishuis

> Tonian: “In het Bruishuis werd ik warm ontvangen”

Tonian (25) studeert International
Business aan de HAN. Ze houdt zich
bezig met organisaties in verandertrajecten. Ze is geboren op Jamaica en
opgegroeid in Sint-Maarten. Het leven
op Sint-Maarten vond ze heel fijn,
maar het eiland beperkte haar ook.

Nu gaat het weer veel beter. Ik kan
weer naar school, heb heel hard
gewerkt aan een opdracht bij een startup van een andere HAN student. Daar
heb ik erg van genoten. Naast school
werk ik bij Stan & Co in de stad. Eerst
als afwashulp, maar inmiddels werk
ik mee als kok. Hartstikke leuk, ik
leer daar veel en bereid van alles, tot
inktvis aan toe!”

Vanuit het Bruishuis leggen deze
jongvolwassenen de basis voor hun
latere leven. Dat is mooi om te zien
en nog mooier om te faciliteren met
fijne, betaalbare woonruimte in een
veilige omgeving. We wensen al ‘onze’
studenten veel succes in het tweede
semester, meer plezier en minder
coronaperikelen!

Bruishuis

		

Ze besloot om haar vleugels uit te
slaan en naar Nederland te gaan voor
haar opleiding. Als enig kind van haar
moeder en als eerste in haar familie
vertrok ze op haar 23e van Sint-Maarten. In februari 2020 begon ze aan de
HAN, een maand voordat corona in
Nederland alles op z’n kop zette. Maar
ze bleef overeind, motiveerde zichzelf
om haar studie online vol te houden,
maakte vrienden, vond een bijbaan en
inmiddels zit ze in haar derde jaar.
“Via Arnhem Student Point (een organisatie die studenten in Arnhem met
elkaar verbindt door projecten, workshops, thema-avonden en nog veel
meer) hoorde ik over het Bruishuis
van een meisje dat daar al woonde.
Ik was zo blij toen ik daar ook terecht
kon. Als internationale student krijg
je bij studentenhuizen vaak te horen
‘Dutch only’. In het Bruishuis voelde
ik me meteen welkom, ik werd warm
ontvangen. Ik ben blij met de manier
waarop het pand georganiseerd is, het
is er veilig en schoon. De huismeesters helpen ook echt als ik een vraag
heb of als er iets kapot is. In mijn
oude woning had ik bijvoorbeeld een
kapot raam, maar daar werd nooit iets
aan gedaan.”
Haar leven in Arnhem bevalt Tonian
heel goed. Tijdens de lockdowns vond
ze het wel zwaar. Ze is religieus en
het hielp haar om te bidden en haar
gedachten te ordenen in een dagboek.
Of ze liep even de natuur in. Ook haar
studio in het Bruishuis hielp, omdat
ze daar genoeg leefruimte had. Dan
kwamen de muren niet op haar af.
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Bruishuis

Maar vooral ook de dagelijkse telefoontjes met haar moeder trokken
haar erdoorheen. “Ik wil het redden
hier. Voor mezelf, maar zeker ook voor
mijn moeder; ik wil haar niet teleurstellen.
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Ruimtekoers

Wij zijn Bureau Ruimtekoers, doe je mee?
Je herinnert je misschien nog de drive-in bioscoop van 2020 op de Drieslag?
Of anders heb je toen misschien meegedaan met zonnestof weven? Of schoof
je aan bij het grote Wijkdiner afgelopen zomer? Oh nee, wacht, je hebt misschien wel met de Onkruidenier mee brandnetelsoep gekookt of stof gekleurd
met plantenpigmenten uit de buurt. Ah, en anders heb je misschien wel jouw
zelf vormgegeven herinnering aan Malburgen achtergelaten bij het rondrijdende
Musea Cultura op de Drieslag?
Dit is nog maar een greep uit alle activiteiten die Ruimtekoers in Malburgen organiseerde de afgelopen jaren. En hier blijft het niet bij: ook dit jaar zijn we weer volop aanwezig
in Malburgen. We hebben ons ontwikkeld van een vierdaags festival naar een bureau
dat het hele jaar door activiteiten organiseert mét en voor inwoners in Malburgen, én
de rest van het land. Zo willen we samen met jullie en andere inwoners, werken aan een
mooiere en rechtvaardige stad voor iedereen.

Hoe werkt dat?
Nou, via kunst- en cultuurprogramma’s betrekken we iedereen die dat leuk vindt bij
thema’s die spelen in de stad. Door mee te doen met projecten, kunnen we gezamenlijk
als inwoners van Arnhem bijdragen aan ontwerpoplossingen of beleid helpen sturen.
Dan moet je denken aan onderwerpen zoals verbinding, vergroening, verduurzaming
en energietransitie. Door samen te koken of te eten leer je mensen uit je buurt (beter)
kennen en wordt het leuk om samen iets te ondernemen. Door in de natuur te duiken
en daarover meer te leren, krijg je als vanzelf zin om de wijk te vergroenen. Door bezig
te zijn met zonnecellen in stof te verwerken en je eigen energieopwekkende sjaal te
maken, haal je de energietransitie dichterbij jezelf, maak je die tastbaarder.
Iedereen is welkom om mee te doen; buurtbewoners, maar ook mensen van buiten
Malburgen. Vanuit Ruimtekoers vinden we Malburgen een hele fijne plek om onze activiteiten te organiseren. De saamhorigheid en de betrokkenheid van mensen is hier voelen zichtbaar. We betrekken stadsbewoners van diverse leeftijd, afkomst en met heel
uiteenlopende interesses. Het liefst betrekken we jou natuurlijk ook. Doe je mee?

Wat doen we dit jaar?

Ruimtekoers

Naast de Sunshower picknick en hopelijk weer een groot Wijkdiner gaan we aan de slag
met de identiteit van de wijk (via onder meer Wijk Talks in de buurt en aan de hand van
persoonlijke muziekfavorieten), gaan we met jongeren en muziekverenigingen toewerken naar een groots muziek/dans/cultuuroptreden, we gaan een groot (lévensgroot en
levensecht) Wijkspel verder ontwikkelen en spelen en nog veel meer.
Als team van Ruimtekoers blijven we werken aan een mooiere stad voor iedereen en
dat doen we heel graag samen met bewoners. Want met hoe meer mensen we samen
komen, hoe breder en beter we onze wensen, ideeën en plannen kunnen waarmaken.
Check www.bureauruimtekoers.nl voor onze activiteiten, kom langs, doe mee!
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Ruimtekoers

Help met jouw
wijkherinneringen mee aan de
Route Malburgen!
Er was eens…
Hoe lang woon of werk jij al in
Malburgen, Immerloo of ‘t Duifje?
Je hebt vast verhalen over hoe het
vroeger was. Of persoonlijke herinneringen aan een plek in de wijk.
Misschien heb je nog (oude) foto’s
of zelfs filmbeelden? Dan is theatermaakster Karlijn van Kruchten
op zoek naar jou!
Karlijn wil de geschiedenis van Malburgen zichtbaar maken en is daarvoor op zoek naar mensen die haar
kunnen helpen. Herinner jij je nog het
schaatsen aan de Melkweg? Of de
spaaractie met dubbeltjes en kwartjes om een klokkentoren te bekostigen voor de kerk? Alle verhalen over
vroeger zijn welkom. Van grootste,
historische gebeurtenissen tot kleine,
persoonlijke ervaringen. Zij wil die, samen met jou, vertalen naar een route
door de wijk. Die is dan voor iedereen
te volgen en verhaalt - via onder meer
jouw foto’s, geluidsfragmenten of teksten - over vroeger. Zo maken we de
geschiedenis van onze wijk zichtbaar
en tastbaar voor iedereen!

Doe je mee?
Leuk! Je kunt Karlijn bellen op 0649947864 of mailen via karlijn@
ruimtekoers.nl

Malburgen 		
Mixtapes
Malburgen Mixtapes. Breng samen met kunstenaar Richard Kofi
de wijk(-ontwikkelingen) op jouw
manier in kaart; hij gebruikt jouw
input (muziek, dans, taal, beeld)
als inspiratie voor een kunstwerk
speciaal voor Malburgen

Verschillende kijk op een
diverse wijk; wat zie jij?
Kunstenaar en curator Richard Kofi
start binnenkort een project in de
wijk; in de komende weken duikt hij in
de wereld - en de bijzondere verhalen
- van Malburgen. Hij gaat in gesprek
met buurtbewoners en samen brengen ze de wijk in kaart.

Dat doet hij met vragen als: waar in
Malburgen voel jij je thuis? Voor wie
is Malburgen betaalbaar? Wie kan er
straks nog z’n favoriete levensmiddelen vinden? En wie herkent zich in de
toekomstplannen van de wijk? Al deze
verhalen gebruikt Richard Kofi als
inspiratie voor een kunstwerk speciaal
voor Malburgen. Ook verwerkt hij de
verhalen in zijn podcastserie Project
Wiaspora, waarin hij samen met
kunstenaars, muzikanten en andere
creatievelingen vanuit het perspectief
van zwarte mensen praat over kunst,
cultuur en activisme.
Richard Kofi groeide op in Arnhem-Zuid en zat in Malburgen op
school. Hij werkt als curator en maakt
kunst. Hij is zeer betrokken bij de
Black Lives Matter beweging en bij
het promoten van dekolonisatie, inclusiviteit en diversiteit binnen culturele
instellingen. In 2020 werd hij ook nog
uitgeroepen tot Stadstekenaar van
Amsterdam.
Wie weet kom jij Richard in de aankomende weken wel tegen in Malburgen.
Heb je een heel leven opgebouwd in
de wijk en wil je daarover vertellen?
Zoek hem dan zelf op! Dat kan bijvoorbeeld op 4 maart in Huis vóór de Wijk.
Richard is daar dan vanaf 15.00 uur te
vinden. Kom langs en deel je verhaal!
Wil je meer weten over Richard of
over zijn project Malburgen Mixtapes?
Check Ruimtekoers.nl!
Ruimtekoers
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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. In deze serie
gaan we op ontdekkingstocht door
de wijk.

Deze keer: ‘Kleefs Malburgen
Boerenland
In de middeleeuwen hebben de Rijn en
IJssel vrij spel in onze wijk. De nieuw
afgezette riviergrond is vruchtbaar en
her en der in het gebied vestigen zich
boeren op de hoger gelegen stroomruggen. In het gebied liggend tussen
de Arnhemse Wetering en de Rijnloop
van voor de verlegging van 1530
(editie 3, juli – aug. 2021), dat destijds
tot Huissen en hiermee tot het Hertogdom Kleef behoorde, zijn de oudste
bewonerssporen gevonden onder de
voormalige boerderij de Koppel. De
vondsten dateren uit zowel de Karolingische tijd (751-987) als de 12e eeuw.
In de 14e eeuw is er op deze locatie
een terp gebouwd ter bescherming
tegen de Rijn. In 1959 wordt boerderij
de Koppel getroffen door brand en de
restanten gesloopt.
Andere belangrijke boerderijen in het
gebied, veelal in het bezit van grootgrondbezitters, waren:
– Groot en Klein Jermelo; voor het
eerst in de archieven in 1326 m.b.t.
een vererving van vader op zoon
Jamerlo. Verbasterd via Jermelo naar
Immerloo. Gesloopt in respectievelijk
1835 en 1869.
– De Bakenhof; voor het eerst komt
deze naam in 1735 in de archieven
voor, maar voor 1587 stond op deze
plek al een boerderij. De laatst gebouwde boerderij (1882) stond op een
terp en werd in 1963 afgebroken.
– De Oude Tol; ergens in de 17e eeuw
is op deze locatie een tolhuis gebouwd waar de latere boerderij naar
vernoemd is. In 1976 is de boerderij
gesloopt, bijbehorende schuur moest
in 2002 wijken voor de dijkverlegging.
Tijdens opgravingen op het terrein van
de voormalige boerderij zijn restanten
van het kerkhof en de kerk van Malburgen gevonden.

De geschiedenis van Malburgen
Ook hier bestaat het vermoeden dat
er al in de Karolingische tijd bewoning
is. De naam Malberg zou namelijk
kunnen duiden op een gerechtsplaats
uit de Frankische tijd, waarvan de
Karolingische tijd een onderdeel was.
‘Mal’ zou dan een verbastering zijn
van ‘Mathla’ wat verwijst naar een
volksvergadering of gerechtsplaats
en ‘berg’ verwijst naar een hoogte of
heuvel in het landschap.
Oorspronkelijk is Malburgen ontstaan
aan een verlandde rivierarm van de
IJssel. De nederzetting lag strategisch
aan de Rijn aan de belangrijkste weg
van Nijmegen, via Huissen, naar Arnhem. Om de Rijn over te steken was er
een veerdienst waar tol geheven werd.
Het veerhuis wordt voor het eerst
genoemd in 1371, wanneer het door
de hertog van Kleef beleend wordt
aan Wijnand van Arnhem. Verder had
Malburgen een kasteel en een kerk ‘de
Margarhetakerk’ (oudste vermelding
1309) met ‘zelfstandige parochie’
(kerspel).
In 1358 is het kasteel ‘het huis te Malborghen, geheeten die Borch en het
Vorgeborght’ in bezit van de commanderie van St. Jan te Arnhem. De commanderie van Sint Jan was opgericht
om gewonde en zieke kruisvaarders
(enkel de ridders) te verzorgen en had
diverse bezittingen in Malburgen. Het
was één van de weinige riddercommanderijen. Het kasteel werd destijds
verpacht door de commanderie.
Echter wordt verondersteld dat niet
veel later het kasteel is verwoest als
gevolg van de eerste Gelderse Successieoorlog. In 1556 wordt er op het
goed ‘de Borcht’ nog een appel- en
perenboomgaard aangelegd. Het kasteel is dan waarschijnlijk in vervallen
staat.

Gelre vs Kleef
In 1368 erfde Mechteld van Gelre - de
weduwe van Jan van Kleef - Huissen
en omgeving. Toen zij na de dood van
haar broers aanspraak maakte op de
titel hertogin van Gelre werd Huissen
en dus ook Malburgen betrokken bij
de ‘eerste Gelderse Successieoorlog’.
In 1379 verliest zij de oorlog en Gelre
aan haar zus. Huissen en omgeving
blijven vervolgens een punt van twist
tussen Gelre en Kleef. Vanuit Huissen
vinden er regelmatig overvallen plaats
op het omliggende Gelrese gebied. In
1503 probeert Karel van Gelre Huissen
te veroveren. Na een belegering van
ruim een maand worden de Gelrese
troepen verslagen.
Vanaf 1795 is het gebied dan weer in
Franse, danwel Pruisische of Hollandse handen totdat het in 1816 definitief
in Nederlandse handen komt.

Locatie
Het oude Malburgen is te vinden als
je je, gezien vanaf de JohnFrostbrug,
over de huidige bandijk richting Andrej Sacharovbrug (Pleijweg – N325)
begeeft. Bij de sportvelden vind je
nabij een zitje een informatiebord over
de voormalige nederzetting. Net langs
de nieuwe dijk ligt nog een stukje
oude dijk (zie kaart). De blauwe lijn is
een dijk uit 1740 van de Margarethawaard, later de Veerpolder genoemd.
De rode lijn, waaronder een deel van
de Bakenhofweg, is de nog zichtbare
bandijk die al op een kaart van 1586
voorkomt.
Volgende keer: ‘waar is Malburgen
gebleven?’

Wijkgeschidenis

Kerspel Malburgen
De nederzetting Malburgen wordt in
historische bronnen voor het eerst genoemd in 1093 (Arnolph de Malburg),
tevens in 1118 (Riguiners de Malberge) en ligt heden ten dage deels in de
Rijn.
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Door Wase Omar
leert iedereen integreren!
Samen met twee andere Arnhemmers werd wijkbewoner Wase Omar
eind 2020 genomineerd als Held van
Arnhem. Uiteindelijk ging de titel naar
iemand anders. Maar voor Malburgen is Wase zeker een held. Met zijn
Vereniging voor Sport en Integratie
(VSI) maakt hij zich, samen met veel
vrijwilligers, al tientallen jaren hard
voor de integratie van wijkbewoners
uit heel veel verschillende culturen.

Het geheim van VSI? Op een laagdrempelige en informele manier mensen samenbrengen door ontmoeting,
activiteiten en sport in de wijk te organiseren. Van volleybal en voetbal tot
Zumba-les en van kledingreparatie tot
koken, kaarten en schaken. Zowel de
mensen die de vereniging leiden als
de deelnemers komen uit alle hoeken
van de wereld. Van China tot Suriname, van India tot Afghanistan en van
Iran tot Sri Lanka en Latijns-Amerika.
Mensen komen naar de activiteiten,
verbreden hun netwerk, taalkennis en
komen uit hun – vaak – geïsoleerde
positie.

Wase is niet zomaar zo gedreven; hij
spreekt en handelt uit ervaring. Begin
jaren negentig kwam Wase zelf als
vluchteling met zijn gezin naar Nederland. Eenmaal in het asielzoekerscentrum was hij, hoe getraumatiseerd
ook, alleen maar heel blij dat hij veilig
was. “Nog steeds ben ik heel dankbaar voor de kansen die ik met mijn
gezin hier kreeg om weer een bestaan
op te bouwen. Mijn vrouw werkt. Ik
werk en lever mijn bijdrage aan de
integratie van andere ‘nieuwkomers’
door de vereniging. Op die manier
proberen we wat terug te doen.”

Uit ervaring

De Vereniging werkt veel samen met
andere partners in de wijk en in Arnhem. Denk aan Rijnstad, Sportbedrijf,
Team Leefomgeving, Sociaal Wijkteam, Yes & You, Wijkmakers, Vitale
Verbindingen, de Moestuinvereniging,
Volkshuisvesting, Vivare en Scoutinggroep Lido uit Malburgen. Meer
weten? Kijk op www.vsi-arnhem.nl of
loop eens binnen bij Huis voor de Wijk
aan de Eimerssingel Oost. Er is bijna
altijd wel iets te doen of te beleven!
Wase, met of zonder officiële titel,
voor Malburgen ben je met recht een
‘Held van Arnhem’!

Wase werkt al jaren bij Vluchtelingenwerk. Vanuit zijn baan heeft hij al
zó vaak bemiddeld voor bijvoorbeeld
vluchtelingen. Hij helpt ze aan vrijwilligerswerk, waarna ze soms al snel
doorstromen naar betaald werk. Hij
helpt ze soms om een huis te vinden,
stimuleert ze om een opleiding te
volgen. Hij noemt het voorbeeld van
een jongen die hij als vrijwilliger huismeestertaken gaf binnen Vluchtelingenwerk, die vervolgens een opleiding
tot stukadoor deed en nu zijn eigen
bedrijf heeft.

Afscheid
nemen zoals
iemand was.
Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Sociaal & Betrokken

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

Jacqueline Reijers
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Marianne van
Rooij neemt
afscheid

“We hebben vooral veel
geláchen!”
Twintig jaar lang zette Marianne
van Rooij (71) zich met veel passie
en betrokkenheid in voor de leefbaarheid in Malburgen. Nu neemt
ze afscheid van het wijkwerk, met
pijn in haar hart. Door haar ziekte
lukt het niet meer om alles bij te
houden en overal heen te gaan.
Een beetje meedoen, is geen optie
voor Marianne. Haar tip voor andere betrokken wijkbewoners? Doe
mee en maak je sterk voor je eigen
leefomgeving!
Ze woont nog altijd in haar geboortehuis aan de Klaproosstraat. Ze zag
in al die jaren de wijk achteruitgaan,
verloederen en gelukkig ook weer
opknappen tijdens de sloop- en herinrichting van Malburgen. Terugblikkend vertelt ze: “Eind jaren negentig
hadden we Wild West taferelen in de
buurt. Vooral de drugsoverlast was
erg. Bij de toenmalige duplexwoningen hierachter, lagen de naalden op
straat en verslaafde jongens werden
door dealers in elkaar geslagen. We
wilden bijna verhuizen toen ik dacht:
‘Belachelijk! Het is mijn wijk, ik ga er
iets aan doen.’ Samen met andere bewoners hebben we bij Volkshuisvesting aan de bel getrokken. We wilden
een buurt waarin normaal geleefd
kon worden. De toenmalige directeur
Breeman kwam hier nog thuis met
de Raad van Bestuur om naar ons
verhaal te luisteren. In 2002 ben ik in
het wijkwerk gerold, ik begon in de
Wijkbeheergroep Oost-Zuid.”

Marianne van Rooy krijgt bloemen uit handen van
Wijkbeheergroep- en Wijkplatform-lid Renie Drost

Van daaruit kwam ze in het Wijkteam,
Wijkplatform, ze ging in de overleggroep Oost Zuid, ze was betrokken bij
de Wijk Actie Plannen en ze zat in de
klankbordgroep. Van lieverlee verdiepte
ze zich steeds meer in de wijkmaterie,
ze werd een aanspreekpunt voor buurtbewoners, ging mee naar landelijke
bijeenkomsten van bijvoorbeeld de LSA
(toen nog Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) en maakte
zich op haar eigen vriendelijke, maar
zeer besliste manier hard voor onder
meer de komst van de rotonde bij de
Koppelstraat en de nieuwe gymzaal
bij de Hobbit. Daarnaast deed ze ook
nog veel andere dingen, zoals meedenken over de kunstroute, de jaarlijkse
plantjesactie coördineren, erwtensoep
serveren op een buurtkerstmarkt en
het bemensen van de Wijkwinkel in het
Bruishuis. Er waren tijden dat ze thuis
kwam, haar man het eten op tafel zette,
ze even snel at en weer vertrok voor
een vergadering of bijeenkomst.
Marianne: “Soms ging het er wel eens
fel aan toe en het vroeg vaak een lange
adem om iets voor elkaar te krijgen.

Maar we hebben dan ook mooie
dingen bereikt. Zoals de nieuwbouw
in de Boterbloem- en de Pinksterbloemstraat, de overlast die werd
terug gedrongen, de rotonde die er
eindelijk is gekomen en de heel goede vooruitzichten dat de gymzaal nu
écht gaat komen. Maar we hebben
vooral ook veel geláchen. Het geeft
zo’n goed gevoel om samen met alle
partijen iets voor elkaar te krijgen
waarvan de wijk opknapt.”
Nog steeds woont ze met veel
plezier in haar Klaproosstraat. “Hier
wonen zóveel verschillende nationaliteiten. Ik heb dat nooit als een
probleem gezien. Sterker nog: toen ik
ziek werd, kreeg ik heel veel lieve reacties. Een Turkse en Indische buurvrouw kwamen samen een cadeautje
brengen, ik kreeg bloemen, eten of
ik kwam uit het ziekenhuis terug en
dan hing er weer een tasje met iets
lekkers aan de voordeur. Wat ik nu
nog wens? Dat ik de eerste paal van
de nieuwe gymzaal de grond in zie
gaan!”

Neem ook deel in een Wijkplatform of Wijkbeheergroep

Malburgen, Immerloo en Het Duifje
is een fijne wijk om te wonen. Toch
zijn er ook delen en buurten waar
het minder goed gaat. Het is daarom
belangrijk dat er een brede betrokkenheid is van bewoners en organisaties
die samen de wijk willen verbeteren,
hun kennis en ervaring willen delen en
elkaar willen adviseren. Dat doen we
in Malburgen in een wijkplatform of
wijkbeheergroep.
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Een wijk leer je niet kennen uit cijfers, een wijk leer je kennen door er
te wonen

De bewoners zijn de oren en ogen van
de wijk. Dit zie en hoor je goed terug in
een wijkplatform of wijkbeheergroep
overleg. Er zijn twee wijkplatforms en
vier wijkbeheergroepen in onze wijk.
Met rond de tachtig deelnemers in
totaal.

Naast bewoners nemen afgevaardigden vanuit tal van andere organisaties deel, zoals: gemeente, politie, de
politiek en corporatie Volkshuisvesting.
Kom een keer als bewoner deelnemen in een wijkbeheergroep, of als
organisatie in een wijkplatform. Kijk
op www.malburgen.nl of stuur een
mailtje naar: info@malburger.nl
Uitgave Februari 2022

Groen icoon
Groep 7 van De Monchyschool schittert in
De Groene Route
Grootste Schoolband van Nederland
wint 100.000,- Euro De Monchyschool besteedt veel Djalayah: “Het was heel leuk. Vooral
aandacht aan muziek. Zo krijgen
alle groepen twee uur per week
muziekles van een vakdocent. Directeur Mariken Goris kreeg in de
loop van vorig jaar een geweldig
idee: wat als groep 7 zou mogen
meedoen aan de Grootste Schoolband van Nederland, het slotstuk
van het Avrotros Kerst Muziekgala? Dat gala sluit het muzikale jaar
af van stichting Méér Muziek in de
Klas.

De Groene Route – het vergroeningsproject in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje heeft
100.000,- Euro gewonnen. De
prijsvraag die door de provincie
Gelderland was uitgeschreven en
waar 32 groene projecten en initiatieven vanuit de gehele provincie
Gelderland aan meededen kent
negen winnaars.

De groene route wint de
de eerste prijs

De Groene Route Malburgen kreeg
de hoogste score van de jury vanwege het (wijk)verbindende aspect en
een combinatie van professionals en
bewoners in de wijk die het project
mogelijk maken. Andere argumenten
van de jury voor deze eerste prijs zijn
dat er binnen de Groene Route volop
aandacht is voor biodiversiteit en het
veranderen van grijze pleinen in groene oases om hiermee de hittestress te
verminderen.

Al volop in ontwikkeling

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

“

Iedereen is vrienden
geworden
Leerlingen Djalayah en Jair glimmen
nog een beetje van trots als ze over
hun belevenissen vertellen.

Mariken is ook nog steeds heel enthousiast. “Dat we deze kans kregen,
was zo’n mooie kroon op ons muziekonderwijs. Muziekles doet veel
meer voor kinderen dan alleen hun
muzikaliteit aanspreken. Het maakt
de groep meer saamhorig, de sfeer in
de klas wordt daardoor nog fijner, het
is goed voor de taalgevoeligheid van
kinderen, ze leren zichzelf presenteren
en het bevordert hun sociale vaardigheden. Bovendien is de muziekles een
welkom moment van ontspanning.
Want kinderen (en hun leerkrachten)
kunnen niet de hele dag op de top van
hun kunnen presteren. Na zo’n les is
iedereen weer opgeladen voor rekenen en taal.”
Zien? Op YouTube is de clip te vinden,
als je zoekt op ‘Muziek brengt ons
samen’.

Jongeren & Jeugd

De Groene Route is al volop in ontwikkeling. Zo besteedde de wijkmedia zowel op papier als online al uitgebreid
aandacht aan het project afgelopen
jaar. Als het straks klaar is ligt er een
groen icoon in de wijk dat bestaat uit
ruim drie kilometer aan nieuw groen,
van west naar oost en van zuid naar
noord. Interesse om mee te doen of
meer informatie
Wil je meer informatie over het project
kijk dan op de facebookpagina van de
Groene Route of neem contact op met
initiatiefnemers Mirjam Alexander en
Willem Jacobs via: groeneroutemalburgen@gmail.com

Ze stuurde een motivatiebrief (die tot
haar schrik maar zeven regels lang
mocht zijn) die in de roos bleek. De
Monchyschool werd uitgekozen, samen met elf andere basisscholen uit
het hele land. Ondanks dat corona de
uitvoering van dit hele plan natuurlijk
bemoeilijkte, werd het een onvergetelijke ervaring voor de kinderen.
Ze mochten het live Muziekgala bijwonen in Omnisport in Apeldoorn, waar
ook koningin Maxima present was.
Helaas konden daar niet alle klassen
optreden, zoals eigenlijk de bedoeling
was. Er werd geloot en daarbij viel de
Monchyschool buiten de boot. Maar
als troost mochten de kinderen wél
naar een echte studio in Amsterdam
om daar een clip op te nemen. Die clip
werd op een énorm scherm vertoond
tijdens het afsluitende gala in december 2021. Ook schittert groep 7 in een
minidocu over hun deelname aan de
Grootste Schoolband.

ook in Amsterdam, omdat we daar
veel mochten doen en niet steeds
hoefden te zitten. Eerst moesten we
dansen en bewegen bij een heel mooi
kerstdecor. Daarna gingen we naar
een grote hal voor de opname van
het geluid. We zongen en speelden
muziek op onze instrumenten.” Jair
vult aan: “Het lied ‘Muziek brengt ons
samen’ bleef nog zeker een maand
lang de hele dag in mijn hoofd zingen.
Iedereen in onze groep is meer vrienden met elkaar geworden doordat we
dit allemaal sámen deden. Ook al was
je verlegen, deed je een beetje gek of
ging er iets mis, dat was helemaal niet
erg.” Djalayah lacht en zegt: “Oh, bij
mij ging het mis bij een dansje. Toen
greep ik verschrikt naar mijn mond.
Dat beeld hebben ze gebruikt in de
clip! Dat vond ik wel leuk, want ik was
heel groot te zien op het scherm in
Apeldoorn.”
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Burgemeester pakt nieuwe wijkpost uit
op winkelcentrum Drieslag

Bouwontwikkelingen in de wijk: meer
dan 1000 woningen
erbij de komende
tien jaar
Wie denkt dat de wijk af is heeft
het mis. De komende jaren gaat er
namelijk nog flink gebouwd worden in diverse delen van de wijk.

Meer dan 1000 woningen

In totaal meer dan 1000 woningen.
Daar zitten hele kleine projecten bij,
zoals aan de Distellaan (kleinschalig
appartementenblok) of aan de Vlierstraat (23 woningen.) Grotere projecten zijn die aan de Whemedreef (58
wooneenheden) en het Sluiseiland
met ruim 100 woningen.
Zeer grote projecten die in de planning staan of in uitwerking zijn: Nijmeegseweg en omgeving (minimaal
230 woningen.) Het Olympusgebied
(200 appartementen) en ruim 400
wooneenheden op Stadsblokken en
Meinerswijk. Van enkele ontwikkellocaties is nog niet bekend wat er
precies komt aan soort bebouwing of
hoeveelheid woningen. Dit is het geval
aan de Veerpolderstraat.

Bewonersbetrokkenheid

Veiligheid & leefbaarheid

Een gezonde en betrokken wijk bouw
je samen. Er is geen enkele andere
wijk in Arnhem waar dit beter tot uitdrukking komt dan in de wijk Malburgen, Immerloo, Het Duifje, Stadsblokken en Meinerswijk. Onder de noemer
Malburgse Manier 2.0 wordt er samen
ontwikkeld - waarbij bewoners betrokken worden vanaf het eerste moment
van planvorming - samen met gemeente en ontwikkelaar(s.) Met als
doelstelling een breed gedragen plan.

Meer informatie over betrokkenheid
Betrokken worden bij ontwikkelingen
aan de Nijmeegseweg of Veerpolderstraat? Stuur dan een mailtje naar
info@malburger.nl. En wij laten u (ook)
weten wanneer u mee kunt doen.
18

Burgemeester Ahmed Marcouch opende op vrijdagochtend 18 februari de nieuwe wijkpost Veilig Malburgen in winkelcentrum Drieslag. De
ingebruikname van de wijkpost is een van de maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid op en rondom het winkelcentrum te verbeteren.

Wijkpost Veilig Malburgen
De wijkpost Veilig Malburgen ligt midden op het winkelcentrum. Een nieuwe
werkplek voor wijkagenten, handhavers (BOA’s) en straatcoaches die in de wijk
actief zijn. Daarnaast zullen ook medewerkers vanuit Team Leefomgeving Malburgen (wijkmanagers) regelmatig in de post aanwezig zijn evenals medewerkers vanuit diverse andere (gemeentelijke)organisaties. De post blijft in ieder
geval de komende 5 jaar de centrale plek in de wijk voor onder andere politie en
BOA’s.

Niet alleen een werkplek maar vooral ook een vraagen informatiepunt
De post zal zeker niet alleen als werkplek worden gebruikt. Bewoners en ondernemers uit de wijk kunnen bij de wijkpost op maandag van 16:00 tot 18:00
uur en woensdag van 9:30 tot 13:00 uur terecht voor politie. Op woensdag
van 11:00 tot 13.00 uur en vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur is handhaving in de
wijkpost aanwezig.
Meedewerkers van Team Leefomgeving Malburgen en anderen die beroepsmatig voor Malburgen werken zijn regelmatig aanspreekbaar in de wijkpost. Informatie over spreekuren hiervoor zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Onder één dak
Burgemeester Ahmed Marcouch: “De neerwaartse spiraal van criminaliteit en
verloedering hebben wij hier weten te keren, nu is het hoogst noodzakelijk hier
met onze neus bovenop te zitten. Het gaat helpen dat de politie, handhavers en
straatcoaches onder één dak werken, met een open deur voor voorstellen uit de
wijk”.

Lang gekoesterde wens van wijkbewoners en ondernemers
Wijkbewoners – met name die actief zijn in de Wijkbeheergroep Malburgen
Oost-Zuid en het Wijkplatform Oost - vragen al lange tijd om meer toezicht
en aanpak van problematiek op en rond het winkelcentrum Drieslag. Er wordt
al enkele jaren flink op ingezet door tal van partijen waaronder gemeente om
een verbeterslag te maken, zowel fysiek alsook sociaal. Met betrekking tot
veiligheid is er zowel voor bewoners als ondernemers met de komst van deze
wijkpost een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan .
Uitgave Februari 2022

10 Tips tegen ratten
Ratten…. Alleen de gedachten aan
dit plaagdier zorgt bij vele inwoners
al voor rillingen. Wist je dat in Malburgen al een tijdje overlast is van
ratten? Gelukkig kunnen we daar samen wat aan doen. Daarom delen we
deze 10 tips om de overlast van ratten
tegen te gaan.
Ratten kunnen naast overlast ook
ziekten overdragen. Ook knagen ze
aan leidingen en kabels waardoor er
kortsluiting en brand kan ontstaan.
Want kan jij doen? Wat doet de gemeente? En hoe zorgen we er samen
voor dat Arnhem schoon, heel en
veilig blijft?

Wat kan jij om het huis doen?
•
•

•
•

Laat geen eten rondslingeren en
voorkom afvalbergen rond uw
woning.
Bewaar voedsel in afsluitbare
bakken. Zorg er ook voor dat
je honden- en kattenvoer in de
kelder, garage of schuur in afsluitbare bakken stopt.
Maak dierenverblijven ‘ratdicht’
met fijnmazig gaas.
Onderhoud je tuin en zorg ervoor
dat er geen afval in de tuin ligt.
En voorkom dat houtopslag of
snoeiafval een nest kan worden
voor ratten.

Wat kan je in huis doen?
•

•

Repareer kapotte en open ventilatie (die geven direct toegang
onder woningen), maar zorg nog
wel voor voldoende ventilatie.
Maak kieren onder deuren en
verrotte kozijnen dicht. Repareer
openingen en open doorvoeren in
kruipruimten van woningen.

Achterklap

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

•
•

Voer geen eenden of vogels.
Ratten zijn dol op deze voedselresten.
Gooi geen afval naast de ondergrondse containers.
Voorkom dat afvalbakken te vol
zitten met voedselresten. Gooi dit
afval in de ondergrondse restafvalcontainers.

Ratten in huis, terrein en/of
tuin?
Zie je ratten in huis, terrein en/of tuin?
Neem dan contact op met PreZero,
afdeling ongediertebestrijding via
telefoonnummer 0800-3666999. Bij
bewoners komt PreZero gratis.
Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

De wijkkrant Malburgen.nl wordt
minimaal zes keer per jaar verspreidt 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 redactie
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel,
Arjan Diepstraten en Michel Lammerse
Fotografie redactie
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel en
Michel Lammerse
Druk en vormgeving
Drukkerij Gerritsen en
vormgeving Michel Lammerse
Contact met de redactie
Voor vragen over de wijkkrant of
het aanleveren van kopij, mail:
redactie@malburger.nl of bel met:
06 - 510 706 77
Voor vragen over adverteren in
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 tweede editie
in 2022 voor a.s. 6 april. Voor
alle aanleverdata dit jaar zie de
wijkwebsite malburgen.nl.

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

Wat kan je nog meer doen?
•

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

