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Kijk op www.formupgrade.nl voor

meer informatie over X-Fittt GLI

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

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

Of bel ons:
026 38 23 334

WORDT EEN GEZONDE LEEFSTIJL

JOUW ANTWOORD OP CORONA?HEY

Kijk op www.formupgrade.nl voor
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Eerst even dit... 
Plant een zaadje            in Malburgen Oost-Noord          in Malburgen Oost-Noord
Wijkbeheergroep Malburgen 
Oost-Noord is een actieve groep 
bewoners die zich in wijkdeel 
Oost-Noord al jaren inzet om de 
leefbaarheid te verbeteren. Door 
succesvolle samenwerking met 
gemeente en andere organisaties 
wordt er al meer dan 15 jaar breed 
ingezet op tal van onderwerpen.

Van vergroening tot meer 
participatie
Zo zet de Wijkbeheergroep zich onder 
andere in voor meer verkeersveilig-
heid, het tegengaan van verloedering 
en overlast, voor participatie bij nieuw-
bouw of het realiseren van meer of 
betere speelplekken. Daarnaast heeft 
de Wijkbeheergroep een eigen budget 
waarmee het allerlei bewonersinitia-
tieven ondersteunt of zelf initieert. 

Zo hangen er binnen enkele weken 
weer tientallen bloembakken aan de 
lantaarnpalen; een zeer gewaardeerd 
initiatief van de Wijkbeheergroep. 

 
 
  

Wijkdelen Immerloo, Het Duifje en 
Malburgen Oost-Zuid hebben ook een 
wijkbeheergroep die net als in Oost-
Noord zich inzet om de leefbaarheid 
te verbeteren. Daarnaast is er een 
overkoepelend Wijkplatform Malbur-
gen Oost, Immerloo en Het Duifje. Het 
Wijkplatform zet zich wijkbreed in 
voor leefbaarheid en bewonersbetrok-
kenheid. 
In Malburgen West is er een Wijkplat-
form dat zich op een vergelijkbare 
manier inzet. Meer informatie over 
wijkorganisaties? Mail dan met: info@
malburger.nl of via 0620133267.

Uitgave Mei 2022

Plant een zaadje

Om op een leuke groene manier 
kennis te maken met Wijkbeheergroep 
Oost-Noord krijgen alle adressen in 
wijkdeel Oost-Noord een informatie-
flyer met een zakje met wilde bloem-
zaadjes cadeau. 

Wil je kennismaken met de Wijkbe-
heergroep of heb je een goed of leuk 
idee? Kom dan eens naar de vergade-
ring in MFC de Malburcht die eens in 
de twee maanden wordt gehouden. 
Neem contact op met de bewonerson-
dersteuner via – info@malburger.nl   
of 0620133267.     



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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Siska Caneel Uitvaartverzorging   

Al sinds 2005 een vertrouwd adres in Arnhem eo              

Er is misschien meer mogelijk dan dat u verwacht. 

U staat er niet alleen voor     

Verzekerd of niet, u bent altijd vrij om zelf een uitvaartbegeleider te  

kiezen.  Wij werken voor alle verzekeringen. 

Voor een vrijblijvend gesprek,  een draaiboek, een begroting of een 

Melding van overlijden  Bel: 06 526 88 706 

info@caneeluitvaarten.nl 

www.caneeluitvaarten.nl      

www.kinderen-en-uitvaart.nl                 

   
         

Aan de rand van het park in de 
Stadseilandbuurt gaan bewoners 
dit voorjaar een buurttuin aanleg-
gen: de Burchttuin. Eerdere opties 
voor andere plaatsen in het wijkdeel 
ketsten af op bezwaren van omwo-
nenden. Maar deze plek (in de buurt 
van speelplek de Bakenboot) lijkt 
een schot in de roos, ze kunnen aan 
de slag!
Het tuinplan is gedegen aangepakt. 
De initiatiefnemers informeerden 
buurtbewoners met een flyer in de bus, 
hielden een draagvlakonderzoek in de 
buurt en schakelden ontwerper Willem 
Jakobs in voor een goed doordacht 
ontwerp. Judith Doorn is een van die 
initiatiefnemers. Ze vertelt: “We begin-
nen klein, met vier moestuinbakken. 
Met zeven mensen vormen we een 
kernteam dat ook het aanspreekpunt is 
voor de gemeente. Daarnaast hebben 
we al een aantal vrijwilligers dat zich 
heeft gemeld toen we langs de deuren 
gingen om onze plannen toe te lichten. 
Als alles loopt zoals verwacht – de 
moestuinbakken slaan aan en mensen 
blijven zo enthousiast – dan komt er 
op termijn een vervolg en breiden we 
de tuin uit richting de ‘burcht’. Daarvoor 
ligt al een vervolgschetsontwerp klaar.”

Inspiratie voor de tuinplannen haal-
den de bewoners onder meer uit de 
buurttuin bij de Haven van Coers. In de 
Burchttuin van Stadseiland zijn straks 
eetbare gewassen te vinden, maar ook 
bloeiende struiken en bloemen die in-
secten en vlinders aantrekken. Het idee 
is dat buurtbewoners die het leuk vin-
den, kunnen komen tuinieren. Er komen 
in ieder geval vaste tijden waarop er 
mensen zijn, zodat er altijd onderhoud 
plaatsvindt en het geen rommelig ge-
heel wordt. Maar ook buiten deze vaste 
tijden kunnen geïnteresseerden even 
lekker in de tuin aan het werk. Groene 
vingers zijn fijn, maar zeker geen vereis-
te en ook ouders met (jonge) kinderen 
zijn welkom. Als het idee aanslaat, 
zullen er af en toe ook gezellige dingen 
georganiseerd worden. Maar beginnen 
bij het begin: eerst de moestuinbakken 
optuigen. Judith is er al klaar voor: “Zelf 
heb ik niet echt een tuin, maar ik ben 
wel vast begonnen met het stekken van 
snijbiet, cherrytomaatjes en kruiden 
zoals salie. Mijn handen jeuken om er 
een mooie tuin voor de buurt van te 
maken!”

Buurttuin in de maak op de Stadseilandbuurt

Op woensdagavond vanaf 19:00 uur en op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur  
wordt er gewerkt in de Burchttuin. Je bent welkom:
Wil je meer weten? Mail dan naar buurttuinstadseiland@gmail.com.
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Oud-gemeenteraadslid Vincent 
Bouma woonde vier jaar in de Dra-
gonstraat. Hij vertegenwoordigde 
in de afgelopen periode (2018 tot 
en met 2022) dan ook de stem van 
Malburgen zo goed mogelijk in 
de raad. Inmiddels is hij gaan 
samenwonen in een andere wijk 
in Zuid. Naar volle tevredenheid, 
maar hij mist Malburgen wel. 
Dat de wijk een warme plek in 
zijn hart heeft, bewees onder 
meer de persoonlijke schoon-
maakactie die hij eind februari 
hield in zijn oude buurt. 
Vincent is, naast zijn fulltime baan 
als projectleider, ook lid van Heel 
Arnhem Schoon en trommelde tien 
van zijn medepartijleden op om 
hem te komen helpen. “Natuurlijk 
sloot deze schoonmaakactie mooi 
aan bij de campagne voor de PvdA 
in Arnhem, eerlijk is eerlijk. Maar 
belangrijker nog: de staat van de 
openbare ruimte in Arnhem gaat me 
erg aan het hart. Ik ben niet voor 
niets sinds tweeënhalf jaar betrok-
ken bij HAS. De onderhoudsniveaus 
in woonwijken zijn na de crisis in 
2013 verlaagd. Inmiddels zie je dat 
de gevolgen daarvan gaan stapelen. 
Eerst komt er een kiertje tussen 
stoeptegels met wat onkruid. Ver-
volgens duwt dat onkruid de tegel 
scheef, komt er meer ruimte voor 
onkruid, gaat de stoep steeds sche-
ver liggen en zo verder. Als daaraan 
niets gebeurt, moet op termijn de 
straat gerenoveerd worden. Ik zit 
nu niet meer in de raad, maar denk 
er serieus over om als inwoner een 
raadsvoorstel te gaan indienen om 
het onderhoud in wijken weer een 
niveau hoger te krijgen.”

Behalve dat Vincent meehielp bij 
schoonmaakrondes van HAS, regel-
de hij ook verschillende dingen voor 
de stichting. Raadsleden hebben 
nu eenmaal korte lijnen naar de 
juiste mensen en beschikken over 
een groot netwerk. Zo kwamen er 
met hulp van Vincent twee extra 
afvalbakken onder de brug, bij de 
Stadsblokken. Hij vertelt: “Alie Sijts-
ma van HAS kwam een aantal jaar 
geleden inspreken in de raad, voor 
mij heel inspirerend. Ik meldde me 
daarna meteen aan. In
te
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(Oud-)Gemeenteraadslid Vincent Bouma houdt 
schoonmaakactie in Malburgen

“Onderhoudsniveau van Arnhemse  
wijken moet weer omhoog”

Van jongs af aan voel ik me al 
maatschappelijk betrokken. Mensen 
zeiden vaak: ‘Jij moet de politiek in’. 
Ik heb een duidelijke mening die ik 
ook ventileer. En ik ben naast mijn 
werk graag actief in mijn omgeving. 
Dat begon met vrijwilligerswerk bij 
de voetbalclub, later bij de studen-
tenvereniging en daarna werd ik 
lid van de Jonge Socialisten (de 
jongerenafdeling van de PvdA). Op 
het moment dat ik doorstroomde 
naar de PvdA, kon ik me al heel snel 
kandidaat stellen voor de gemeen-
teraad. Ik had nooit verwacht dat ik 
meteen gekozen zou worden. Maar 
dat gebeurde wel. Het feit dat ik 
jong was, frisse ideeën meebracht 
en me niks aantrek van rangen en 
standen, gaf de doorslag. 

Belangrijke speerpunten voor mij 
waren het aanpakken van energie-
armoede en een energietransitie die 
voor iedereen bereikbaar is.”

Nu zijn raadswerk erop zit, gaat 
Vincent weer vaker meedoen aan 
de schoonmaakacties van HAS. Hij 
blijft ook actief binnen de partij. 
Hij heeft tot slot nog een tip voor 
inwoners die een voorstel of plan 
hebben voor hun wijk: “Dan kun 
je daarmee zeker naar het Team 
Leefomgeving of het wijkplatform 
stappen óf raadsleden mailen. 
Als je als inwoner een bericht stuurt 
naar raadsleden@raad.arnhem.nl 
krijgen alle raadsleden die mail bin-
nen. Ze staan daar echt voor open!”
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Een waterwonder 
in Arnhem-Zuid 

Wat kunt u doen?
•  Was uw auto bij een wasstraat 
•   Ververs autovloeistof op een speciale vloer  

bij een tankstation
•  Gebruik geen chloor in uw zwembadje
•   Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in de tuin,  

ook geen (natuur)azijn

In Nederland komt schoon drinkwater uit de kraan. 
Dat vinden we heel normaal. Maar dat is het niet!

Onder uw voeten gebeurt iets bijzonders
U woont in een gebied waar van  
grond-water drinkwater wordt 
gemaakt. U heeft de blauwe  
bordjes vast weleens gezien.

Helpt u mee het grondwater schoon te houden?
U zou het per ongeluk kunnen vervuilen. Dat zou 
het kraanwater duurder maken.

Zie www.water-wonderen.nl voor een mooie  
animatie: van regendruppel tot kraanwater

(Oud-)Gemeenteraadslid Vincent Bouma houdt 
schoonmaakactie in Malburgen

De energieprijzen zijn flink hoger 
geworden en stijgen mogelijk nog 
meer. De gemeente krijgt van de 
Rijksoverheid geld. Hiermee kun-
nen we de extra kosten van inwo-
ners met een laag inkomen voor 
een deel vergoeden. Het gaat om 
een eenmalige bedrage van 800 
Euro per huishouden, de energie-
toeslag.
Het geld krijgt u meestal automatisch, 
anders kunt u het vanaf 1 mei aanvra-
gen. U hoeft niets te doen als u:  
• Een bijstandsuitkering   
 heeft;
• Bijzonder bijstand krijgt;
• Een Gelrepas heeft;

Bij een snel besluit van de gemeente-
raad starten we in april met uitbetalen. 
Van een deel van deze inwoners heeft 
de gemeente de bankgegevens niet. U 
wordt benaderd zodat het geld op de 
juiste rekening gestort wordt. Dan kan 
de uitbetaling iets later zijn.

Extra geld voor lage inkomens om energiekosten te 
betalen

Heeft u geen uitkering of Gelrepas 
maar wel een laag inkomen? Dan 
kunt u de energietoeslag vanaf 1 mei 
aanvragen. Dat kan via arnhem.nl/ex-
tra-energietoeslag. Aanvragen kan het 
hele jaar. Dus tot en met 31 december 
2022.

Wie kan de energietoeslag 
aanvragen?
Niet alle inkomens van onze inwo-
ners zijn bij ons bekend. Heeft u een 
laag inkomen? Dan heeft u mogelijk 
recht op de energietoeslag. U betaalt 
zelf uw energiekosten én uw netto 
inkomen per maand is lager dan een 
bepaald bedrag. Dat bedrag is afhan-
kelijk van uw gezinssituatie.
Op www.arnhem.nl/extra-energietoe-
slag kunt u de bedragen zien. 

Heeft u eigen vermogen zoals spaar-
geld of andere bezittingen? Ook dan 
kunt u de energietoeslag krijgen.

Hoe vraagt u de energie-
toeslag aan?
Vanaf 1 mei tot en met 31 december 
2022 kunt u de toeslag aanvragen. 
Dat kan via een formulier dat op onze 
website staat, www.arnhem.nl/ex-
tra-energietoeslag. Als u een aan-
vraag doet, moet u ook een overzicht 
van uw energiekosten en de laatste 
salarisstrook of uitkeringsspecificatie 
indienen. Uw aanvraag wordt ge-
toetst. Binnen acht weken hoort u of 
u de toeslag krijgt. Maar we doen ons 
best u eerder duidelijkheid te geven. 
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Vrijdag is weer 
visdag in  
Malburgen!
Albert en Angelique staan elke 
vrijdag op het Malburgse Krui-
denplein (bij de Lidl) met hun 
viskraam vol heerlijke soorten 
verse vis, salades en zelfs vol-
ledige maaltijden. Vooral de (ter 
plekke) warmgebakken kibbeling 
en lekkerbekjes gaan rap over de 
toonbank. Vanuit hun woonplaats 
Bunschoten Spakenburg rijden ze 
het hele land door met hun verse 
vis, van Almere tot Vianen en ge-
lukkig dus ook tot in onze wijk!

Afgelopen september is het stel 
gestart met hun onderneming. Nieuw 
in het vak zijn ze niet, want ze rol-
den allebei al op hun dertiende de 
vismarkt op. Angelique had later een 
eigen meubel- en interieurzaak en Al-
bert werkte in loondienst bij een grote 
viskraam. Maar, met hun kinderen wat 
ouder, besloten ze om voor zichzelf te 
beginnen. Angelique: “Albert wilde dit 
altijd al. Ik zag wel wat beren op de 
weg, maar nu we eenmaal bezig zijn, 
denk ik: ‘Hadden we het maar veel 
eerder gedaan!’ Het is ontzettend leuk 
om te doen, we hebben nog steeds 
veel nieuwe klanten, maar ook al een 
groep trouwe, vaste klanten. We leve-
ren echt een meerwaarde voor de wijk, 
mensen misten heel erg een plek waar 
ze goede vis en een smakelijke portie 
kibbeling konden halen.  
De eerste dag waren we meteen he-
lemaal uitverkocht!” Terwijl ze vertelt, 
helpt ze een oudere man met zijn 
bestelling. De man zegt dat hij zo blij 
was met het receptenboekje dat hij de 
week daarvoor kreeg. “Ja, lekkere din-
gen staan daarin, hè”, zegt Angelique. 
“Geniet er maar van!”

“Als klanten iets speci-
aals willen, kunnen ze dat 
een dag van tevoren tot 16 
uur aan ons doorgeven.
Albert vertelt dat de kraam al 23 jaar 
oud is, maar dat ze hem helemaal 
hebben laten opknappen. Een gloed-
nieuwe kraam is niet te betalen. Het 
is hard werken, maar dat doen ze met 
plezier. Elke ochtend tussen zes en 
half zeven halen ze verse spullen op 
de visafslag. 

Albert: “Als klanten iets speciaals wil-
len, kunnen ze dat een dag van tevo-
ren tot 16 uur aan ons doorgeven. Dan 
brengen wij het de volgende dag mee 
van de afslag. We voelen ons ook be-
trokken bij de plekken waar we staan. 
Zo wilden we hier de vis sponsoren 
voor een daklozenmaaltijd, maar die 
maaltijd werd helaas afgeblazen door 
de zoveelste lockdown. Verder zorgen 
we dat we alles vers bakken en steeds 
verse olie in de pannen doen, zodat je 
onze kraam niet ruikt.” Dan moet hij 
even een portie kibbeling in de pan 
doen, voor een wat oudere dame die 
komt uitpuffen van de boodschappen. 
Hij grapt tegen een man die zichtbaar 
van een visje geniet: ‘Netjes eten hè, 
er staat een mooie vrouw naast je.’ 

Misschien krijgt de viskraam wel een 
heel lang leven, want de zoon van 
Albert en Angelique gaat op zaterdag 
ook al mee helpen. Hun elfjarige doch-
ter gaat mee op studiedagen, maar 
die wil later liever astronaut worden. 
Het is inmiddels elf uur in de ochtend 
en de aanloop op het Kruidenplein 
wordt steeds groter. 
Als redactie krijgen we een portie kib-
beling om te proeven en die smaakt 
zeker naar meer. Als Albert zich 
omdraait naar de pannen, staat er op 
zijn T-shirt: ‘Onze kwaliteit is een feit’. 
Daar hebben we helemaal niks meer 
aan toe te voegen!

Waar en wanneer? 
Visboer Albert staat elke vrijdag van 10:00 tot 17:45 uur aan het Krui-
denplein in Malburgen.Voor een speciale bestelling kun je vooraf contact 
opnemen. Bellen kan met 06 2874 0595 of 06 5012 8682.
Meer info nodig? Kijk op www.visboeralbert.nl of volg Albert en Angelique 
op Facebook of Instagram.

Albert en Angelique voor hun viskar op de parkeerplaats van het Kruidenplein
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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
 

www.cecileuitvaartzorg.nl
tel. 06-15111383

Cécile van Hattem-Smeets
‘ik woon in Malburgen’
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Steek je licht op over energiebesparing bij het 
KRACHTpunt

Wijkbewoners Arie Sijtsma en Willem Hissel 
droegen een aanzienlijke steen bij aan de 
opening van het KRACHTpunt in buurtcen-

trum de Hobbit. Zij bouwden namelijk het energie-
huisje dat centraal staat in het KRACHTpunt. 

In dat huisje zijn allerlei attributen en meters verwerkt 
die mee helpen om energie te besparen. Denk aan een 
energiemeter, een kooldioxidemeter en waterbesparende 
aanpassingen. Het is de bedoeling dat energiecoaches en 
energieambassadeurs uit de wijk dit als voorbeeld gebrui-
ken, bij hun uitleg aan medebewoners over besparing op 
hun energierekening. Het huisje gaat rondtrekken langs 
zes verschillende plekken in Malburgen. Op 23 maart werd 
het KRACHTpunt in de Hobbit geopend door wethouder 
Cathelijne Bouwkamp. Haar belangrijkste boodschap: 
energie besparen gaat gemakkelijker dan je denkt, het 
geheim zit ‘m in de eenvoud.

Willem en Arie gaan allebei bewust om met energie: alle 
verlichting in huis is bijvoorbeeld vervangen door led en ’s 
avonds gaat de thermostaat op tijd omlaag. Toen opbouw-
werker Hanspaul Maarseveen opperde of deze twee heren 
het bouwpakket van het energiehuisje misschien in elkaar 
wilden zetten, aarzelden ze geen moment. Het was een 
aardige klus, maar nu staat het daadwerkelijk als een huis! 
Arie: “Het was leuk om te bouwen, we hebben er ons eigen 
sausje overheen gegoten. We hebben het dak rood ge-
maakt en we willen nog een vlierinkje erin maken, zodat we 
kunnen laten zien hoe isolatie werkt. Ik heb een elektrisch 
circuit ingebouwd waarop we verschillende meters konden 
aansluiten.” Willem vult aan: “We denken ook nog aan toe-
voeging van dubbele ramen of zonnepanelen bijvoorbeeld. 
Arie maakt nu nog een plateau op wielen waarmee we 
het huisje gemakkelijk kunnen verhuizen naar een andere 
locatie.”

Allebei zijn ze het erover eens dat het energiehuisje veel 
mogelijkheden biedt. Willem: “Het precieze programma is 
nog in de maak bij Rijnstad. Maar ik denk dat het huisje 
meegenomen moet worden naar plekken waar veel men-
sen komen, scholen bijvoorbeeld? Nu moeten mensen nog 
zelf naar het KRACHTpunt toe. Ik was laatst mee op een 
excursie naar een Rotterdamse wijk waar bewoners een 
opleiding krijgen en dan naar medebewoners toe gaan om 
uitleg te geven over energiebesparing. Bewoners met een 
migratieachtergrond kregen vaak uitleg van iemand met 
dezelfde afkomst, die dezelfde taal sprak of (kleine) cul-
tuurverschillen kon ondervangen. Bijkomend voordeel van 
op deze manier de deuren langs gaan om besparingen te 
bespreken, is dat dan soms ook andere problemen aan het 
licht komen die iemand mogelijk heeft. Denk aan opvoed-
problematiek of schulden.”

Arie heeft de smaak te pakken. Hij kan goed werken met 
Willem, ze vullen elkaar prima aan. Hij denkt al over een 
eventueel nieuw, gezamenlijk project: een voedselkraam 
met aandacht voor gezond koken en eten. Laat deze ‘Buur-
man en Buurman’ uit Malburgen West maar schuiven, daar 
gaan we vast nog meer van horen!
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Maandag  Woensdag  Vrijdag 
09.00–13.00 Inloopspreekuur werk en 

inkomen 
 09.00-12.00 Stichting Ibtisama, 

inloopspreekuur 
 09.00–11.00 VSI, Koffiedrinken vrouwen 

09.00–15.30 Nederlandse taallessen  09.00–11.00 Ontbijt HVDW 1e en 3e week 
van de maand 

 09.00–11.00 VSI, levensvragen 

09.00–10.00 Yoga en Pilates  09.30–11.30 NT2 les, lezen, schrijven en 
spreken.  

 09.30–13.30 Linedance Arnhem 

09.00–16.00 Sociale wijkteams;  09.30–12:00 VSI, Chinees dansen  09.30–11.30 Cursus ouder betrokken- 
   13:00-15:00 Prisma NT2 les   heid en taal 
 Inloop spreekuur  14:00-15:30 Kinderwijk Team 

Kinderactiviteiten 8-14j 
 11:00-14:30 VSI, Naailessen 

9:00-13:00 Spreekuur VSI  14:30-18:00 Huiswerk begeleiding  13:30-15:30 VSI Linedance 
9:30-14:00 Prisma Inschrijf dag voor 

Nederlands 
 18.00–23:00 Het Duifje vereniging 

Herenbiljart 
 13.00–15:00 VSI, Afghaanse taallessen 

10:00-12:00 
 

Prisma NT2 lessen voor 
beginners 

 18:30-20:00 Prisma, Yogalessen  15:00-17:00 Kansrijk opgroeien ,Tarik 

10:00-11:30 NT2 les beginners  19:00-21:00 Prisma, Naailes  17:00-22:00 VSI, kaarten en spellen  
10:00-11:00 NT2 les spreken, lezen en 

schrijven 
 19:30-22:00 Het Duifje vereniging, 

Country dance 
 18:00-23:00 Prisma, jeugd activiteiten 

09.00–17.00 Sociaal Wijkteam;   Donderdag  19:00-23:00 Prisma, Mannengroep 
   09:00-13:00 Wijkteams, inloop    
 Inloop  09:00–11.00 Rijnstad, Speelochtend 

peuters 
   

09.30–14.00 Linedance  09.00–10.30 Prisma, Bewegen voor 
vrouwen 

   

09.30–11.00  VSI, Naailes en   09.30–11.00 VSI, Kledingreparatie  Zaterdag 
 kledingreparatie     09.00–15.00 Arabische taal kinderen 
10.00–12:30 NT2 les spreken ,lezen en 

schrijven 
 09.30–11.00 Naailes en kleding  15.00–23.00 Bingo, kaarten, spellen 

10:00-12:30 Vitanos, koken binnen je 
budget 

 10:00-12:00 Prisma, Nt2 les lezen, 
spreken en schrijven 

 10:00-13:00 VSI, Taallessen 

11:30-13:00 Rijnstad overloopuren  10:00-11:00 Prisma Nt2 voor beginners    
13.00–17.00 Rijnstad, Leuk om te lezen 

4-6 
  reparatie  12:00–15:00 Koerdische groep 

muziekles  
13:00-17:00 Rijnstad, Spelenderwijs 7-

12  
 10:30-14:00 VSI chinees line dance  12:00-15:00 Koerdische groep 

13:00-15:00 NT2 les  11:30-12:30 Prisma taal cafe  16:00-18:00 Prisma, Dakka dansen voor 
kinderen 

13:00-15:00 NT2 les     17:00-23:00 VSI, Kaarten, spellen en 
bingo 

17.00–21.00 VSI, Mannen & vrouwen   12.00–13:00 Rijnstad, overloopuren  Zondag 
 Avond 2e en 4e vd maand 

schaken en kaarten 
 12.00–13:30 Prisma, Naailes  09.00–15.00 Prisma, Arabische taal 

kinderen 
17.00–21:00 VSI, Muziek en dans     10:00-12:30 VSI, Taallessen 
18.00–23:00 Jeugd activiteit  13.00–17.00 Spelend(er)wijs &  15.00–18.00 Koerdische muziekles 
18:00-19:00 Up &Down danslessen   Spelletjesmiddag    
19:00:21:30 Theater Overmalbruggen  13.30–15.45 Nt2 les, lezen, spreken en 

schrijven 
   

   15:00-19:00 Prisma, bijeenkomst 
Afghaanse vrouwen  

   

   20:00-21:30 Zumbalessen, particulier    
 
 Programma 

Check www.huisvoordewijk.nl voor 
het actuele activiteitenprogramma, 
volg ons op www.facebook.com/
Huis-voor-de-Wijk, mail op info@
huisvoordewijk.nl of bel met één van 
onze vrijwilligers op 06-57814297 om 
te vragen welke activiteiten doorgang 
vinden.  

Brasserie De School 
Dagelijks wordt in het Huis vóór de 
Wijk een smakelijke en gezonde maal-
tijd bereid door onze top-koks. U kunt 
maaltijden bestellen via 06-57814297. 
De kosten zijn €5,- of €6,50 (alleen op 
vrijdag) per maaltijd. Ook kunt u bij 
ons terecht voor een lunch of catering 
van feesten en partijen. 

Verhuur 
Huis vóór de Wijk verhuurt ook 
ruimtes voor vergaderingen, feesten 
en partijen. Prijzen kunt u vinden 
op  https://arnhem.makelpunt.nl/. 
Voor beschikbaarheid of een offerte 
kunt u contact opnemen met: 
0651011525 of huren@huisvoorde-
wijk.nl.  



Wij zorgen altijd dat mensen na 
hun aanmelding in ieder geval snel 
bij ons terecht kunnen voor een 
intake. 

Dat wil niet zeggen dat we daarna 
de hulpverlening meteen kunnen 
starten, maar dan weten mensen 
in ieder geval waar ze aan toe zijn, 
óf ze hulp kunnen krijgen en wan-
neer precies. Dat geeft wat lucht.”
Erna is nu bezig om begeleide 
omgang voor ouders en kinde-
ren in complexe scheidingen op 
poten te zetten, zodat Kind Cen-
traal haar hulpverleningsaanbod 
daarmee kan uitbreiden. Eind van 
het jaar moet het zo ver zijn, vind 
ze. “Onze drijfveer is om kinderen 
zo min mogelijk schade te laten 
ondervinden van een scheiding. 
We gunnen hen contact met beide 
ouders. Onze plek in het Bruishuis 
is ideaal om onze activiteiten vorm 
te geven en verder uit te breiden. 
Ons ruime kantoor, de prachtige 
speeltuin en de betrokken huis-
meesters niet te vergeten; we zijn 
ontzettend blij dat we hier zitten.”

Meer weten? Kijk dan op www.
kindcentraal.org, stuur een mail 
naar info@kindcentraal.org of bel 
met 06 1082 8766 (Erna) of 06 
2328 1755 (Sofie).
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Het Bruishuis is er om te wonen, te 
leren én te werken. Vanuit de ver-
schillende bedrijven, instanties en 
stichtingen die in het gebouw ge-
huisvest zijn, werken ruim driehon-
derd mensen in de wijk, in Arnhem 
of in de omringende regio. Deze 
keer stellen we drie organisaties 
voor die deels of helemaal vanuit 
het Bruishuis opereren en allemaal 
op hun manier zorgdragen voor 
de wijk: Kind Centraal, BeterFit en 
City@Home.

> Goede hulp bij schei-
ding is goud waard
Kind Centraal biedt hulp aan ou-
ders, kinderen en professionals die 
te maken hebben met een schei-
ding of familieconflict. Denk aan 
bemiddelingsgesprekken en coa-
ching voor particulieren, maar ook 
aan workshops of trainingen aan 
professionals. Erna Kamp en Sofie 
Poelmann zijn de drijvende krach-
ten achter deze organisatie. Sinds 
1 maart werken Erna en Sofie met . 
drie vaste krachten en drie zzp’ers. 
Via hun eigen werkwijze helpen ze 
mensen om hun (vaak langlopen-
de) conflicten op te lossen en om 
op een goede manier hun schei-
ding af te ronden. Vaak zijn daarbij 
kinderen betrokken en hoe eerder 
escalatie voorkomen wordt, hoe 
beter het voor hen is. In een con-
flictscheiding draait op een gege-
ven moment alles om het conflict 
zélf en niet meer om de kinderen. 
Zo’n nare nasleep tekent kinderen 
soms voor hun hele leven. 

“We hebben onze eigen 
aanpak
“We hebben onze eigen aanpak”, 
legt Erna Kamp uit. “Dat betekent 
dat we iedere betrokkene een 
individueel hulpverleningstraject 
bieden. Dat gebeurt nooit volgens 
een vast stramien, het is elke keer 
maatwerk. 

Maak kennis met...

De gemene deler is dat mensen in-
zicht krijgen in hun eigen handelen 
en leren dat dat anders kan. 
Het feit dat een relatie mislukt, 
is verdrietig en ingrijpend. Des 
te belangrijker is het om op een 
goede manier te scheiden, zéker 
als er kinderen in het spel zijn. 
Een conflict kan mensen helemaal 
opslurpen. Tijdens onze hulpverle-
ningstrajecten ontstaat er ruimte. 
Ouders kunnen soms weer om 
tafel en stellen hun kind centraal, 
in plaats van alle opgestapelde 
pijn en ellende. ‘Vechten voor je 
kind’, is in dit soort gevallen nooit 
een oplossing. Zo’n gevecht kent 
alleen maar verliezers.” 

“Je bent goud waard 
In de kast op het kantoor staat een 
rijtje bedankkaarten, met op eentje 
de tekst ‘Je bent goud waard’. 
Sofie Poelmann: “Die kregen we 
van mensen die bij ons een traject 
hebben doorlopen. OP dit moment 
is in zeventig procent van de ge-
vallen is onze hulp succesvol. Een 
scheiding is vaak een lang en pijn-
lijk proces. Soms komen mensen 
pas na járen bij ons terecht. Dan 
staat het water hen aan de lippen. 

Uitgave Mei 2022
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> Therapie die mensen 
op de been houdt
Op de begane houdt fysiothera-
peut John Mertens kantoor met 
‘BeterFit’. Onder BeterFit vallen 
zowel fysiotherapiepraktijk Arn-
hem-Zuid op de Drieslag als fysio-
therapiepraktijk Oud Zuid aan de 
Dovenetellaan in West. De praktij-
ken zijn razend druk en bieden alle 
mogelijke soorten fysiotherapie. 
In Malburgen zelf vragen longfy-
siotherapie, geriatrie (zorg voor 
ouderen) en revalidatie-/postope-
ratieve therapie vooral veel aan-
dacht. John Mertens werkt op 
veel van deze gebieden intensief 
samen met de praktijk Ouderenge-
neeskunde Bertholet, die ook op 
de begane grond in het Bruishuis 
gehuisvest is.

De afgelopen coronaperiode (van 
begin 2020 tot nu) was voor John en 
zijn collega’s niet gemakkelijk. Eerst 
moesten de praktijken helemaal dicht, 
vervolgens kwam de uitval onder 
patiënten én van collega’s vanwege 
besmettingen en daarna kwam de be-
hoefte aan covidzorg op. Dat betekent 
een nieuwe tak van sport. Want lang 
niet iedereen heeft dezelfde klachten 
en gevolgen op langere termijn komen 
nu pas een beetje aan het licht. John 
vertelt: “Zeker de mensen die in de 
eerste besmettingsgolf ziek zijn ge-
worden, hebben soms heftige klach-
ten die niemand precies kan duiden. 
We staan klaar voor iedereen en ik 
ben wel wat gewend. 

Maar ik heb mensen gezien, oud én 
jong, die geen énkele conditie meer 
hadden. Pas nog heb ik een covid-
zorgtraject afgerond; die patiënt was 
pas na een jaar behandelen weer 
helemaal fit.”

Nu alles weer een beetje normaal 
lijkt te worden, neemt de dagelijkse 
fysiotherapiepraktijk ook steeds 
meer zijn gewone loop. Dat betekent 
dat negen ervaren therapeuten hard 
werken aan het herstel van heel veel 
wijkbewoners en van mensen uit de 
rest van de stad en de regio. Meer 
weten? Kijk op www.fysioarnhem.nl 
of www.fysioarnhemzuid.nl.

> Een ruilwinkel die ver-
bindt en waar je altijd wat 
vindt
De dames van stichting City@
Home zitten op de negende ver-
dieping van het Bruishuis. Hun 
motto is levens hersteld zien en 
mensen verbinden. Ze helpen 
vrouwen die even een steun in de 
rug nodig hebben, op wat voor ma-
nier dan ook, zodat ze vervolgens 
op eigen kracht weer verder kun-
nen met hun leven. Het doel is om 
via verschillende activiteiten (zo-
als het Vrouwenatelier, wandelen 
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.
Een van de activiteiten die verbinding 
in de wijk brengt, is de ruilwinkel. 
Die is er drie ochtenden per week, op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10 
tot 13 uur, in de hal van het Bruishuis. 

Het werkt als volgt: je levert goede 
kleding in, 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.

Behalve dat er voor iedereen wat wils 
te vinden is (er is dames-, heren- en 
kinderkleding) is het ook gezellig om 
even te komen snuffelen bij de winkel. 
Ezra is stagiaire bij City@Home vanuit 
de Christelijke Hogeschool Ede. Ze 
vertelt: “De kleding is hartstikke leuk, 
maar er is veel meer: ruimte voor een 
praatje, een kopje koffie of hulp bij 
het invullen van een formulier bijvoor-
beeld. Gastvrijheid is bij City at Home 
belangrijk. 

Het Bruishuis vind ik een geweldige 
plek; mensen wonen hier, werken 
hier, er zitten verschillende hulpverle-
nende instanties in het pand, er is de 
koffiehoek en de speeltuin. Dat geeft 
een heel leuke dynamiek. We werken 
soms ook samen met cliënten van 
PhilaBruis. Ze helpen bij onze stekjes-
markt bijvoorbeeld of reinigen nieuw 
binnengekomen kleding bij hun was- 
en strijkservice. Laatst was hier een 
bezoeker, die lachte dat het leek of 
we drie keer in de week een tovertruc 
doen. Zó kom je in een lege hal en 
een half uurtje later is er ineens een 
gezellige ruilwinkel!”  

Meer weten over wekelijkse activitei-
ten? Kijk op www.cityathome.nl.
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Bouwplaats Zonnestad
Als er één fenomeen is dat ons allemaal verbindt... 
dan is het wel de zon. De bron van alle energie op 
aarde. Over de hele wereld vereren we de zon met ri-
tuelen. En wist je dat de zon ook de bron van energie 
kan zijn in jouw leven in onze stad? Bouw mee aan de 
stad van de toekomst!
Solar designer Pauline van Dongen en het team van Bureau 
Ruimtekoers nodigen inwoners van Malburgen en Immer-
loo uit om op een creatieve manier kennis te maken met 
zonne-energie.

Doe mee met Bouwplaats Zonnestad!
In mei en juni trekken we met onze Bouwplaats Zonne-
stad-kar langs de speeltuinen en wijkcentra en bouwen we 
samen aan een Zonnestad van klei en zonnecellen. Er zijn 
energieambassadeurs aanwezig die je alles kunnen vertel-
len over hoe jij makkelijk je eigen huis kan verduurzamen, 
en zo energie én geld kan besparen!

Maak je eigen ZONderzetter!
In twee workshops maken we een keramieken onderzetter 
met daarin een zonnepaneeltje en een lichtpaneeltje ver-
werkt. Daarmee licht in de zomer je drankje feestelijk op. 
Een echte ‘ZONderzetter’! De workshops zijn in de speel-
tuin van het Bruishuis op 28 mei en 4 juni. De tegel kan je 
zaterdag 18 juni ophalen tijdens de Sunshower Picknick 
op winkelcentrum de Drieslag. Aanmelden kan via onze 
website.

Meer weten of meedoen? Binnenkort wordt het programma 
bekend. Wil je nu al meer weten?  Neem dan contact op 
met projectleider Renée via renee@ruimtekoers.nl 

De Drieslag wordt steeds 
groener! 
‘In malburgen minder groen in de publieke ruimte, het 
is vooral steen. Vanuit mijn studie heb ik veel onder-
zoek gedaan naar participatief ontwerp, ik hoop dat 
we samen de buurt groener en leefbaarder kunnen 
maken en houden!’ – Ali, één van de deelnemende 
buurtbewoners bij ‘Vergroening van de Drieslag’. 

Samen met buurtbewoners hebben we het eerste stuk 
nieuw groen aangeplant bij het tankstation! Dit is onder-
deel van een aantal momenten waarop we samen aan de 
(drie)slag gaan. Meer weten? Kom kijken of stuur ons een 
bericht via jorine@ruimtekoers.nl en houd onze website en 
de socials in de gaten!
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Zuiderstroom 
2.0
‘’Muziek betekent een heleboel 
voor mij. Het is een uitlaatklep, je 
kunt je gevoelens uiten, bijvoor-
beeld door teksten te schrijven of 
een beat te maken.’’ Aldus Roy één 
van de deelnemers van Zuider-
stroom. 
In een half jaar bedenken en produce-
ren de jongeren van Zuiderstroom hun 
eigen ‘masterpiece’. Ze krijgen daarbij 
hulp van elkaar, Cassandra, Jeffrey 
en andere professionals. De jongeren 
zijn in de lead, dus deze professionals 
worden gekozen en geregeld door de 
jongeren zelf! Tegen wie kijken ze op? 
Van wie willen zij graag leren?

De reeks van drie masterclasses 
werd afgetrapt door niemand minder 
dan Lorenzo Jonathas, manager van 
diverse hip-hop artiesten in Nederland 
en een man met een neus voor opko-
mend talent.

‘’Releasen die track, video erbij en 
gaan! Mensen denken dat je het al-
leen kan maken als je uit de Randstad 
komt, maar dat klopt niet. Het verhaal 
van Arnhem moet nog verteld worden, 
en jullie gaan Arnhem op de kaart 
zetten!’’

Nieuwsgierig naar de komende mas-
terclass of kan jij ook wel wat tips 
en tricks gebruiken om jouw (muzi-
kale) carrière naar een nieuw niveau 
te tillen? Wees welkom! Houd onze 
website en de socials in de gaten voor 
de laatste updates! De Sunshower 
Picknick in 2021

In 2021 organiseerden winkeliers 
samen met enthousiaste inwoners 
en kunstenaar en ontwerpster 
Tina Lenz de eerste editie van de 
Sunshower picknick. Iedereen kon 
zijn/haar eigen picknicktas vul-
len met de specialiteiten van de 
winkeliers aan de drieslag. En dat, 
was een groot succes! Want zo 
proef je de Drieslag en ontmoet je 
jouw buren!
Ook is dit het moment om samen stil 
te staan bij de komst van de zomer. 
Samen eren we de langste dag van 
het jaar en vieren we het licht! Een 
echte Sunshower Picknick dus.

Kom samen genieten!
De winkeliers van Winkelcentrum de 
Drieslag hebben de lekkerste hapjes 
en drankjes voor jou klaar staan. 
Deze haal je op met je eigen stempel-
kaart en tas. Wij zorgen voor lange 
gezellige tafels om aan te eten en 
elkaar te leren kennen.

Waar en wanneer?
Op zaterdag 18 juni van 11.00 tot 
15.00 uur ben je van harte welkom om 
te genieten! Er is plek voor 150 buren. 
Een kaartje, mét zeer goed gevulde 
picknicktas voor één persoon kost je 
slechts 3,50 euro. Koop je tickets via 
op bureauruimtekoers.nl/sunshower/ 
of bel ons 06 44072266.
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Proef de Drieslag! Ontmoet je bu-
ren! Vier de zomer!

     SUN
SHOWER
PICKNICK

UITNODIGING!
2022

 Ooh 
  happy
     SUN
SHOWER
      PICKNICK

       18/6/2022
PROEF DE DRIESLAG

ONTMOET JE BUREN
VIER DE ZOMER

 Zaterdag 18 juni 2022  
11:00 uur tot 15:00 uur

winkelcentrum de Drieslag

3,50 euro per persoon voor 
een gevulde picknicktas 

aanmelden via de website
www.bureuruimtekoers.nl/sunshower

 RESERVEER DIRECT:
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Zaterdag 18 juni locatie Winkelcentrum de Drieslag
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Spannend! 
Kunstwerk in de 
maak!
Albert Dedden en Paul Keizer 
maken monumentale kunst in 
de openbare ruimte. Dat doen 
ze al vanaf 1990 onder de naam 
SPACE COWBOYS. In hun atelier 
en werkplaats in Deventer zien 
allerlei (enorme) fantasiefiguren 
van kunststof, brons en aluminium 
het levenslicht. Met speelsheid, 
humor en ook altijd een vleug 
mysterie zorgen ze voor prachtige 
kunstwerken. Zoals de Waterwolf 
in Nijmegen en de reusachtige 
jongen op het gebouw van de 
Hogeschool voor de Kunsten in 
Enschede.  
Op dit moment zijn ze onder meer 
druk in de weer met het slavernijmo-
nument in Tilburg. Maar… ze gaan 
óók aan de slag in en voor Malbur-
gen. Volkshuisvesting selecteerde 
samen met een bewonersgroep en 
de gemeente dit kunstduo. en vroeg 
hen om een kunstwerk te maken voor 
nieuwbouwplan de Kijkers aan de 
Whemedreef (even ter herinnering: 
dat is de strook braakliggend terrein 
achter buurtcentrum de Hobbit en 
grenzend aan de Immerlooplas). 

Hoe staat het ervoor?
Inmiddels ligt er een conceptontwerp. 
Voor de bewonersgroep is er al een 
tipje van de sluier opgelicht. Iedereen 
in de groep was enthousiast over dit 
ontwerp. We mogen er deze krant nog 
niet veel over verklappen. Maar in de 
volgende krant volgt er zeker meer 
nieuws! Wat we wel al kunnen zeggen: 
het wordt iets groots, grappigs, span-
nends, magisch en herkenbaars tege-
lijk. En: een ding is zeker, het zal voor 
veel Malburgers gemakkelijk in hun 
hart te sluiten zijn, een markeerpunt 
worden of in ieder geval een dankbaar 
onderwerp van gesprek!
Malburgen.nl zocht makers Albert 
en Paul op in het Havenkwartier van 
Deventer. Paul legt uit: “De openba-
re ruimte heeft iets tegenstrijdigs 
in zich; die lijkt van niemand te zijn, 
maar is tegelijk van iedereen. Daarom 
is samenwerken met bewoners voor 
ons belangrijk: zij vormen immers ons 
permanente publiek.” 

Beide kunstenaars zijn het erover 
eens dat een kunstwerk de ziel van de 
omgeving moet vatten en dat het iets 
moet toevoegen aan de plek waar het 
terecht komt. Iedereen moet er zijn of 
haar eigen verhaal bij kunnen beden-
ken, het moet geen gesloten beeld 
zijn. Albert: “De plek bij de Wheme-
dreef is spannend, want die markeert 
een grensgebied. Het beeld komt op 
de grens van stedelijke bebouwing en 
natuur. Dat schuurt. Net als de sociale 
dynamiek de we voelen in de wijk. 
Al die culturen en bewegingen. Er 
gebeurt van álles en ook daar schuurt 
het wel eens. Dat soort dingen nemen 
we mee in ons ontwerp.” Paul vult aan: 
“Onze beelden krijgen vaak letterlijk, 
maar ook figuurlijk een plek in de wijk. 
Het worden markeringspunten, ge-
bruikers van de plek eigenen zich het 
beeld een beetje toe. Het allermooist 
vind ik het wanneer een beeld opge-
nomen wordt in het leven van alledag. 
Zo sprak ik een jongen uit Goes die 
een beeld van ons - wat daar op de 
vismarkt hangt - al zijn hele leven 
kent. Hij sprak altijd met zijn vrienden 
af bij ‘De Vis’. Dat wij door onze beel-
den een beetje voortleven in het leven 
van anderen, vind ik een ontroerend 
mooi idee.”

Snel meer nieuws!
Wil je graag meer te weten komen? 
Hou de wijkwebsite en de wijkkrant in 
de gaten. Binnenkort volgt meer info 
over het ontwerp en de planning. Ook 
is er een kort verhaal in de maak, over 
Arend en Pauk. Wie dat zijn? Ook dat 
wordt duidelijk. Nog héél even geduld!

Een kunstwerk van het kunstenaars 
duo in Drachten

Nieuwe website met 
(alle) kunstwerken 
in de Arnhemse 
buitenruimte
In samenwerking met de organisa-
tie Kunstwacht heeft de gemeente 
Arnhem een nieuwe website ge-
lanceerd - buitenkunstarnhem.nl. 
Op deze website vindt je achter-
grondinformatie en afbeeldingen 
van alle kunstwerken en herden-
kingsmonumenten die in eigen-
dom of beheer van de gemeente 
Arnhem zijn - 298 in totaal.       

Kunstwerken in onze wijk
Natuurlijk zijn ook de kunstwerken die 
je kan vinden in de wijk Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje opgenomen 
op de website. Van de Rotonde Koeien 
in Oost tot en met het kunstwerk 
Double View - de futuristische uitkijk-
post in West. In totaal zijn er nu zo’n 
14 kunstwerken en herdenkingsmonu-
menten toegevoegd die in onze wijk 
staan. 

Uitgebreid zoeken
Er is een uitgebreide zoekfunctiona-
liteit waarbij je zowel op kunstenaar, 
naam van het kunstwerk of met 
behulp van de plattegrond kunt zoe-
ken. Daarnaast zijn er al een aantal 
kunst-routes toegevoegd aan de web-
site waarmee je (al luisterend) van 
kunstwerk naar kunstwerk kan lopen.

Uitbreiding
Kunstwerken die zijn opgenomen zul-
len in de nabije toekomst ook worden 
voorzien van een QR-code, zodat je ter 
plekke makkelijk en snel meer achter-
grond informatie over het betreffende 
kunstwerk  kan vinden.
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Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

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

Jacqueline Reijers

Afscheid 
nemen zoals 
iemand was.

Tijdens het NK Tegelwippen 2022 
gaan 114 gemeenten met elkaar 
de strijd aan om zo veel mogelijk 
tegels te vervangen door groen. 
Door het grote succes van de gra-
tis Tegelophaalservice eerder deze 
maand steeg Arnhem naar num-
mer 1 in het klassement voor grote 
gemeentes. Ook rivaal Nijmegen 
organiseert een ophaalservice, 
dus de strijd is nog niet gestre-
den…

Ruim 14.000 tegels opge-
haald
Tijdens de eerste ronde van de gratis 
Tegelophaalservice werd er 1.310m2 
aan verharding opgehaald. Dit staat 
ongeveer gelijk aan de oppervlakte 
van de Korenmarkt. Organisatoren ge-
meente Arnhem en platform Arnhem 
Klimaatbestendig willen later in het 
jaar deze service nog eens aanbieden 
om meer Arnhemmers te ondersteu-
nen bij het vergroenen van de stad. 
Geïnteresseerden kunnen zich hier 
vast voor aanmelden via www.arn-
hemklimaatbestendig.nl.

Arnhem staat voorlopig op num-
mer 1 in het NK Tegelwippen-klas-
sement
Samen wippen voor een groenere stad
Het BuurtGroenBedrijf trapte het NK 
in Arnhem af door op meerdere plek-
ken in en rondom het Spijkerkwartier 
aan de slag te gaan. Initiatiefnemers 
van de Groene Route in Malburgen 
zijn ook flink aan het ontharden en 
vergroenen. Zo zijn in de Hoefbladlaan 
bij het winkelcentrum al verschillende 
grote plantvakken aangelegd. Ook 
gemeente Arnhem is op verschillen-
de plekken in de stad bezig. Onder 
andere in de Steenstraat, rondom het 
Willemsplein, in Malburgen en rondom 
winkelcentrum Kronenburg is dit jaar 
al veel verharding verwijderd.

Doe ook mee
Alle Arnhemmers kunnen meedoen 
met het NK Tegelwippen door bijvoor-
beeld tuintegels te vervangen door 
gras of andere beplanting. Zo kan re-
genwater beter de grond in zakken en 
blijft er op hete dagen minder warmte 
hangen. 

Ook kan in de openbare ruimte 
onthard en vergroend worden door 
bijvoorbeeld de aanleg van buurt- of 
geveltuinen. Arnhemmers die in de 
openbare ruimte aan de slag willen 
kunnen contact opnemen met ge-
meente Arnhem via fixi.nl/arnhem of 
via de Fixi-app. Door samen tegels 
te vervangen door groen maken we 
als stad niet alleen kans om het NK 
Tegelwippen te winnen, maar nog 
belangrijker: onze leefomgeving wordt 
er mooier, prettiger en gezonder van.

Kijk voor meer informatie op:  
www.arnhemklimaatbestendig.nl.
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Malburgen is een jonge wijk, die zijn begin kent in 
1937 en na de 2e wereldoorlog in rap tempo uit-
breidde. Maar de geschiedenis van Malburgen is 

veel ouder. In deze serie gaan we op ontdekkingstocht door 
de wijk. 

     De geschiedenis van Malburgen

Deze keer: ‘De ondergang van een kerspel’
De Kaart
De oudste kaart van Malburgen dateert uit 1586 en is meteen de 
meest gedetailleerde kaart van het oude kerspel (zelfstandige 
parochie). Het betreffen zelfs twee bijna identieke kaarten. Welke 
van de twee het oudste is is niet bekend. Beide zijn opgenomen in 
het ‘Legerboick end register der rentmeesteren Huessen’ en tonen 
‘Malberghs Uterwarts Landt’. De kaarten zijn gemaakt t.b.v. de 
belastingheffing. Ze werden tot in de 18e eeuw gebruikt en allebei 
bevatten ze verschillende handschriften. Tegenwoordig zijn ze in 
het bezit van het Gelders archief – Domeinadministratie Huissen 
0367-9. Het noorden ligt beneden op de kaart.   

De Margarethakerk 
De Margarethakerk is duidelijk herkenbaar op de kaart van 1586 
binnendijks te vinden aan de Malburgsedijk. Nog hetzelfde jaar 
wordt deze in de tachtigjarige-oorlog ‘vernielt und volnae afge-
broecken’. De laatste pastoor heeft de parochie voor 1603 verlaten. 
Restanten van de kerk, waaronder een tufstenen gebouw, zijn later 
nog gesloopt. 
Malburgen was een rijke parochie ‘besser gemeubliret ….. als die 
Haupt-kirche der Stadt Huyssen’ en als het aan de geërfden van 
Malburgen had gelegen was de kerk herbouwd. Echter maakt Huis-
sen gebruik van de ontstane situatie en gooit het op een akkoordje 
met de hertog van Kleef – de krankzinnige Johann Wilhelm. De 
inkomsten van de Malburgse kerk gaan hierdoor naar de zoon van 
de richter (gerechtsofficier) van Huissen. Alle kostbaarheden waar-
onder een orgel, een aantal schilderijen, twee zilveren kandelaars 
en tal van kerkelijke ornamenten van goud en zilver komen terecht 
op het stadhuis van Huissen. Na 1657 wordt het zilver omgesmol-
ten door een Arnhemse zilversmid. De klok van de Malburgse kerk 
belandt in de Huissense kerktoren. 

De Rijn
Naast de grillen van de Huissenaren krijgen de Malburgers ook 
van doen met de grilligheden van de Rijn. In de 15e eeuw stroomt 
deze een paar honderd meter oostelijker dan nu en verplaatst zich 
gestaag naar het westen. Voordat de kaart van 1586 af is zijn er al 
een aantal boerderijen in de Rijn verdwenen (links op de kaart in 
de Rijn met een soort @ aangegeven). Wanneer de Rijn in de 16e 
eeuw nog verder naar het westen oprukt worden er minstens vijf 
dijkwoningen door de Rijn opgeslokt. Op de kaart wordt dit aange-
geven door het land met een blauwe waas over te tekenen. Uitein-
delijk moet begin 17e eeuw ook het kasteel ‘Alde Borch Malenberg’ 
er aan geloven en verdwijnt in de Rijn. 

Van het kerspel blijft steeds minder over. In 1840 rest er nog een 
buurtschap van 16 huizen en ruim 110 inwoners. Nu is enkel de 
oude Malburgsedijk nog deels terug te vinden en heet tegenwoor-
dig Bakenhofweg. Van de laatste woningen die herinneren aan de 
buurtschap stamt de oudste uit 1948.
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Van grijs naar groen: De Groene Route volop in 
de maak - Op tal van plekken in wijkdeel Oost en West
Op verschillende plekken in de 
wijk Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje zijn de initiatiefnemers 
van De Groene Route samen met 
bewoners sinds enkele weken 
druk in de weer om grijze stoep-
pleinen te veranderen in groene 
oases. Doel van De Groene Route 
is niet alleen om de leefomgeving 
voor mensen te vergroenen maar 
ook om de biodiversiteit in de 
wijk flink te vergroten en hiermee 
ook de leefomgeving voor allerlei 
insecten zoals bijen en vlinders te 
verbeteren.
Zo werd er zaterdag 23 april ondanks 
de stevige buien door zo’n 10 wijk-
bewoners en initiatiefnemers van De 
Groene Route gewerkt. Deze keer een 
stuk vergroening aan de Huissense-
straat. Op de brede stoep achter de 
Albert Heijn op winkelcentrum Dries-
lag werd een ruime grijze driehoek 
veranderd in een groene tuin met veel 
soorten planten en bloemen.

Drieslag – Hoefbladlaan – 
Veldbloemenlaan
De Drieslag is niet de enige plek waar 
op dit moment aan de route gewerkt 
wordt. De Hoefbladlaan (voor super-
markt Jan Linders) en op de hoek van 
de Veldbloemenlaan – Pinksterbloem-
laan is ook al groen voor grijs gerea-
liseerd. De Groene Route is een route 
die bestaat uit verschillende kleinere 
en grotere projecten die zowel in 
Oost als West worden gerealiseerd 
en langzaamaan een lang groen lint 
vormt.  Zo zal er nog op tal van ande-
re plekken soortgelijke vergroening 
plaatsvinden zoals aan de Akkerwin-
destraat en de Zwanebloemlaan. Als 
alles straks klaar is ligt er langs ruim 
3 kilometer in de wijk veel meer groen.

Niet alleen meer groen 
maar ook nieuwe plekken 
voor ontmoeting en groe-
ne bewustwording
Het is niet alleen meer en nieuw 
groen. De plekken die worden gereali-
seerd zetten ook aan tot meer be-
wustwording en ontmoeting. 

Zo lopen er paadjes door de nieuwe 
groenstroken en staan er bankjes. 
De verscheidenheid aan planten en 
bloemen die er staan leidt nu al tot 
gesprek en vragen over welke planten 
en bloemen het zijn. 

Veel positieve reacties
Rondvraag door de wijkmedia leverde 
veel positieve reacties op. Waar je 
ook komt staan wijkbewoners stil en 
vragen of dit ook op meer plekken kan 
worden gerealiseerd, wie het uitvoert, 
maar ook door wie het wordt betaald. 
Zoals veel wijkbewoners denken 
wordt het niet uitgevoerd door de ge-
meente, maar is wel in samenspraak 
en samenwerking met de gemeente.

De Groene Route is een 
prijswinnend initiatief
De Groene Route is een prijswinnend 
initiatief dat sinds 2021 in de maak is. 

Met De Groene Route wonnen de 
initiatiefnemers in februari 2022 een 
provinciale prijs – en eindigde als 
eerste van de 32 projecten die hier 
provincie-breed aan mee deden. De 
prijs van 100.000,- Euro werd door 
de gemeente Arnhem verhoogd met 
nogmaals 100.000,- Euro. Een serieus 
bedrag om grote groene stappen in de 
wijk te maken.

Meer informatie of ook 
meedoen
De Groene Route is altijd op zoek naar 
wijkbewoners die geïnteresseerd zijn 
om ook mee te doen. Lijkt het je leuk 
om vrijblijvend mee te helpen of je 
hebt groene ideeën die je wilt delen of 
wil je meer informatie over De Groene 
Route? Kijk dan op de facebookpagina 
van De Groene Route of neem contact 
op met initiatiefnemers Mirjam Alex-
ander en Willem Jakobs via:  
groeneroutemalburgen@gmail.com.



COLOFON
De wijkkrant Malburgen.nl wordt 
minimaal zes keer per jaar ver-
spreidt in de wijk Malburgen, Im-
merloo en Het Duifje. Oplage: ruim 
8800 exemplaren.  
Redactie 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
Alie Sijtsma, Arjan Diepstraten en 
Michel Lammerse  
Eindredactie 
Floortje Dekkers  
Teksten redactie 
Floortje Dekkers, Karin Beisiegel, 
Arjan Diepstraten en Michel Lam-
merse   
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 derde editie 
in 2022 voor a.s. 20 juni. Voor 
alle aanleverdata dit jaar zie de 
wijkwebsite malburgen.nl. 
 
 
 
 
 
Gemeente Arnhem infonummer 
0800 - 1809 (gratis nummer) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
VHV informatienummer 
026 - 371 27 12 
 
Wijkmedia Malburgen 
Voor al het laatste nieuws, wijk-
informatie en de krant in PDF zie: 
www.malburgen.nl & inmalburgen.
nl

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

       CONTACT MET...

Achterklap

Team Leefomgeving 

Bereikbaarheid Team Leefomgeving 

- Bianca v/d Weijden:   06 - 51547689
- Eva Schat              
- Merijn v/d Mooren
- Marjan Wegdam:                026- 3773722 
  malburgen@leefomgevingarnhem.nl      
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U zoekt iets in Malburgen? 
Op inmalburgen.nl vind u informatie op 
het gebied van  educatie, sport, welzijn, 
cultuur, veiligheid en leefbaarheid,  groen, 
spelen, maatschappelijkebetrokkenheid, 
bewonersorganisaties, wijkontwikkeling, 
Kijk voor alle verslagen, stukken van de 
bewonersoverleggen, informatie over 
wijkontwikkeling op: www.archief.malbur-
ger.nl

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

Afspraak maken 
www.wijkteamsarnhem.nl  
088 - 2260000.
Kantoor Malburgen: Het Bruishuis  
Akkerwindestraat 1, 2de verdieping
 

Spreekuur locatie Huis voor de Wijk
is tijdelijk in verband met corona uitge-
steld. 

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

U kunt dagelijks bellen naar ons telefo-
nisch spreekuur: telefoonnummer 026-
3127999 

Of vul het contactformulier in van hulp-on-
line:  
https://rijnstad.nl/hulponline_form.html

De cursus Amal helpt jou om een 
betere en mentale gezondheid 
te ontwikkelen. Amal is Hoop in 
het Arabisch. Ondanks dat je van 
alles meemaakt wat moeilijk is, 
is er ook hoop in het leven, dat 
heb je nodig om verder te kunnen! 
Deze cursus leert jou om hoopvol 
met jouw eigen situatie te kunnen 
omgaan. 
Om te voorkomen dat jij, als man-
telzorger, overbelast raakt en zelf 
lichamelijke en/of psychische klach-
ten ontwikkelt, is het belangrijk om 
goed voor jouzelf te (blijven) zorgen. 
De psychische klachten waar je aan 
kunt denken zijn dan bijvoorbeeld 
angst, depressieve klachten of stress 
of verdriet. Misschien heb je last van 
moeilijke gedachten zoals kan ik de 
zorg wel volhouden of voel je je schul-
dig en heb je last van piekeren?
Wat ga je leren

Leren, zonder schaamte 
te praten over jouw pro-
blemen
Weten wat mentale problemen zijn
Op een gezonde manier leren omgaan 
met stress, piekeren, pijn, verlies en 
negatieve gedachten en doelen stel-
len voor in de toekomst.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit 4 bijeenkom-
sten van 2 uur met gemiddeld 8 
deelnemers. De cursus wordt gegeven 
door een medewerker van Pro Perso-
na Connect afdeling Preventie en kan 
in het Turks en Farsi worden vertaald. 
Data: 21, 28 juni, 5 en 12 juli 2022 van 
9.30-11.30 Locatie: MFC de Spil, Mal-
burgen West, Lupinestraat 12, 6841 
GD Arnhem.

De cursus wordt betaald door de ge-
meente Arnhem en als mantelzorger 
kun je gratis deelnemen. Mocht je niet 
kunnen komen, laat dit dan spoedig 
weten. Dan kunnen we andere ge-
interesseerden de vrijgekomen plek 
aanbieden. Meld je je niet af dan zijn 
wij genoodzaakt administratiekosten 
in rekening te brengen.

Meer informatie & aan-
melden
Pro Persona Connect, afdeling Preven-
tie via tel. 026-3124483 of preventie@
propersona.nl

Cursus Amal (Hoop)



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


