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Kijk op www.formupgrade.nl voor

meer informatie over X-Fittt GLI
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Onder de Linden 21a
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TEL: 026 37 93 253

Arnhem Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
TEL: 026 38 23 334
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026 38 23 334
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Eerst even dit... 
1.000.000 bezoekers voor wijkwebsite Malburgen.nl Malburgen.nl 

Uitgave Augustus 2022

Wijkwebsite Malburgen.nl bereik-
te tijdens de eerste week van juni 
1 miljoen unieke bezoekers! Een 
geweldige mijlpaal waar we als 
wijkredactie trots op zijn. Dit aan-
tal is overigens bereikt sinds het 
nieuwe bezoekstatistiekensys-
teem dat we in 2018 installeer-
den. Bezoekers van 2006 tot 2018 
zitten hier nog niets eens bij.
Deze mijlpaal en het jaarlijks stijgen-
de aantal bezoekers geeft iets aan; 
dat er nog voldoende ruimte is voor 
wijkmedia, ook buiten de bekende 
social media kanalen om. 
Wijkmedia die worden gemaakt door 
bewoners – voor bewoners, onafhan-
kelijk en financieel gedragen door de 
beide Wijkplatforms in Malburgen. 
Hierdoor kunnen we de wijkwebsite 
vrijhouden van allerlei advertentiesys-
temen en de bijkomende (persoonlij-
ke) gegevens verzamelende cookies. 
De enige gegevens die wij verzamelen 
zijn voor onze eigen bezoekerstatis-
tieken en worden niet gedeeld.

Goede basis voor uitbrei-
ding 
De komende maanden willen we dan 
ook nog meer berichten plaatsen 
en ruimte bieden voor meer soorten 
berichten: zoals de kat die van huis 
is weggelopen en al een week zoek 
is, de oude zitbank die misschien nog 
wel door een wijkbewoner kan worden 
gebruikt en gratis is af te halen. Op 
veler verzoek komt er voor dit soort 
berichten een makkelijk te gebruiken 
digitaal berichtenbord.

Meer aandacht voor soci-
ale problematiek, veilig-
heid & participatie
Een betrokken wijk is een sociale en 
hiermee ook veilige wijk. De wijk Mal-
burgen, Immerloo en Het Duifje is voor 
de meesten een fijne wijk om in te wo-
nen, maar er zijn ook buurten waar de 
buren elkaar niet eens kennen en de 
sociale problematiek erg hoog is. Dit 
heeft een groot effect op de veiligheid 
of allerlei vormen van overlast. 

Regelmatig krijgen we na geweldsin-
cidenten in de wijk het verzoek om 
hier over te berichten. Over individuele 
‘incidenten’ berichten we bewust niet. 
We gaan wel meer berichten over de 
achterliggende oorzaken  –  want die 
zijn al veel langer bekend dan de wijk-
media bestaan, daar mag best (nog) 
meer aandacht voor komen. Ook voor 
participatie (bewonersinbreng) zal 
vanaf nu meer aandacht zijn, vooral in 
relatie tot wijkontwikkeling.

Uitbreiding wijkredactie
De wijkredactie is op zoek naar uit-
breiding. Vindt u het leuk om artikelen 
te schrijven, foto’s te maken gerela-
teerd aan de wijk Malburgen, Immer-
loo en Het Duifje? Neem dan contact 
op via redactie@malburger.nl
Graag zouden we de wijkmedia als 
stageplek willen gaan aanbieden voor 
studenten (uit de wijk). We zijn nu 
aan het kijken naar de mogelijkheden 
hiervan en zullen in september meer 
informatie geven.
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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                 

   
         

Gastcolumn
Straatcoach Tayná
Iedereen wil wonen en werken in 
een schone, veilige buurt. Daar 
hoop ik met mijn 11 Arnhemse 
collega-straatcoaches een steentje 
aan bij te dragen. Wij werken in de 
wijken en rond scholen en kennen 
daardoor veel jeugdigen, jongeren 
en jongvolwassenen. 
Zelf kom ik ook uit Malburgen, waar ik 
al sinds mijn negende woon. Ik ken de 
wijk heel goed en ook veel jongeren die 
er wonen. 

Samen met de andere straatcoaches 
ben ik 7 dagen per week, ’s middags 
en ’s avonds in de wijk aanwezig. We 
houden een oogje in het zeil, maken 
een praatje of spelen een potje voetbal 
samen. Zo kan ik ze gemakkelijker aan-
spreken als er sprake is van overlast, 
zoals rondhangen, drugsgebruik of veel 
te veel lawaai maken. 

Wij gaan liever een goed gesprek aan 
met de jeugd en jongeren dan dat we 
meteen optreden. Daar is de (wijk)po-
litie voor. Maar als het niet anders kan, 
zoeken we zeker contact met jonge-
renwerk, straathoekwerk, politie of de 
gemeentelijke teams. 

Behalve mijn werk als straatcoach geef 
ik kickbokslessen bij Omar Gym en 
volg ik aan Hogeschool Windesheim de 
opleiding Psycho Motorische Therapie. 

Dus ervaar je jeugdoverlast of heb je 
vermoedens van jeugdcriminaliteit? Bel 
me dan even: 026 200 11 44.

Tayná da Silva

Het Arnhems Gemaal 
open op zondagen
Huiskamercafé en tevens muse-
umwoning  Het Arnhemse Gemaal 
is sinds de start in 2017 een van 
de populairste en leukste plekken 
in wijkdeel West voor onder an-
dere een heerlijke kop koffie, een 
goed glas wijn of een van de vele 
zelfgemaakte lekkernijen.  

Nu ook op zondagen open
Nieuw is dat Het Arnhems Gemaal 
vanaf juni tot en met augustus ook 
op zondagen open zal zijn. Genieten 
in- of voor dit voormalige gemaal kan 
dus nu vijf dagen per week.
  

Openingstijden 
Woensdag t/m zaterdag:  
10:00 - 17:00 uur 
Zondag: 12.00 - 17.00 uur  

Het Arnhems Gemaal organiseert 
regelmatig leuke activiteiten in het 
gemaal, kijk op de facebookpa-
gina, instagram of op de website  
www.hetarnhemsgemaal.nl voor 
meer info! 

G
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D
ag

Tijd
Activiteit

Locatie
Leeftijd

Kosten

H
ele w

eek
23 t/m

 30 juli
H

ele dag
O

m
e Joop's Tour

Aanm
elden: om

ejoopstour.nl
Zie w

ebsite
9 t/m

 12
G

ratis

M
aandag

25 juli
13.30 - 15.30

Buitenspelen
Info bij M

elissa
H

et Stenen Veldje
G

elderseplein
4 t/m

 12
G

ratis

D
insdag

26 juli
11.00 - 12.00

Scherm
en en streetdance

Info bij M
ary

D
e Spil

9 t/m
 12

6 t/m
 8

G
ratis

D
insdag

26 juli
13.30 - 15.30

H
obbit Spelen

Info bij Frank
D

e H
obbit

4 t/m
 9

10 t/ m
 12

G
ratis

W
oensdag

27 juli
11.00 - 12.00

Scherm
en en streetdance

Info bij M
ary

D
e Spil

9 t/m
 12

6 t/m
 8

G
ratis

W
oensdag

27 juli
13.30 - 15.30

H
obbit Spelen

Info bij Frank
D

e H
obbit

4 t/m
 9

10 t/m
 12

G
ratis

D
onderdag

28 juli
11.00 - 12.00

Scherm
en en streetdance

Info bij M
ary

D
e Spil

9 t/m
 12

6 t/m
 8

G
ratis

D
onderdag

28 juli
13.30 - 15.30

H
obbit Spelen

Info bij Frank
D

e H
obbit

4 t/m
 9

10 t/m
 12

G
ratis

D
onderdag

28 juli
15.30 - 18.00

Bow
len

Aanm
elden bij Rijnstad

Verzam
elen bij 

D
e H

obbit
10 t/m

 14
€

2,00

Vrijdag
29 juli

13.30 - 15.30
Zw

em
m

en
Zw

em
diplom

a A verplicht 
Aanm

elden bij Frank

Verzam
elen bij D

e
H

obbit (op de fiets)
8 t/m

 12
G

ratis

M
aandag

1 augustus
13.30 - 15.30

M
alburcht spelen

Info bij Frank
D

e M
alburcht

4 t/m
 12

G
ratis

D
insdag

2 augustus
13.30 - 15.30

Spelen en springen
Info bij Rijnstad

D
e M

alburcht
4 t/m

 12
G

ratis

W
oensdag

3 augustus
14.00 - 16.00

Verhalenvangers en frisbee
Info bij rozet.nl 

D
e Spil

2 t/m
 12

G
ratis

D
onderdag

4 augustus
13.30 - 15.30

Fietstocht m
et picknick

Aanm
elden bij Rijnstad

Verzam
elen bij D

e
M

alburcht
7 t/m

 14 
+ ouder(s)

G
ratis

Vrijdag
5 augustus

13.30 - 15.30
W

aterm
iddag

Info bij Rijnstad
D

e M
alburcht

4 t/m
 12

G
ratis

D
ag

Tijd
Activiteit

Locatie
Leeftijd

Kosten

D
insdag

9 augustus
11.00 - 13.00

Panna voetbal toernooi
Info bij Jeanw

illy
D

e Spil
6 t/m

 12
G

ratis

W
oensdag

10 augustus
11.00 -13.00

Panna voetbal toernooi
Info bij Jeanw

illy
D

e Spil
6 t/m

 12
G

ratis

D
onderdag

11 augustus
11.00 - 13.00

Panna voetbal toernooi
Info bij Jeanw

illy
D

e Spil
6 t/m

 12
G

ratis

D
onderdag 

11 augustus
10.00 - 12.00

Koken uit de m
oestuin

Aanm
elden bij N

oortje
Akkerw

ind estraat 25
6 t/m

 13
€

0,50

D
onderdag

18 augustus
10.00 - 12.00 

Koken uit de m
oestuin

Aanm
elden bij N

oortje
Akkerw

indestraat 25
6 t/m

 13
€

0,50

M
aandag

22 augustus
13.30 - 15.30

Expeditie Robinson
Info bij Audrey

H
et Stenen Veldje

G
elderseplein

4 t/m
 12

G
ratis

D
insdag

23 augustus
13.30 - 15.30

Spel en crea
Info bij Rijnstad

H
uis voor de w

ijk
4 t/m

 12
G

ratis

W
oensdag 

24 augustus
13.30 - 15.30

G
low

 in the dark sport
Aanm

elden bij A udrey
G

ym
zaal D

e H
obbit

7 t/m
 13

G
ratis

D
onderdag

25 augustus
13.30 - 15.30

Bordspelletjes toernooi
Info bij Rijnstad

H
uis voor de w

ijk
4 t/m

 12
G

ratis

M
aandag

29 augustus
13.00 - 16.00

H
utcraft

Aanm
elden bij Audrey

Verzam
elen bij 

H
uis voor de w

ijk
6 t/m

 12
G

ratis

D
insdag

30 augustus
15.30 - 18.00

Jum
psquare

Aanm
elden bij Rijnstad

Verzam
elen bij 

D
e Fresh

10 t/m
 14

€
2,00

W
oensdag

31 augustus
13.30 - 15.30

Speluitleen/U
rban pop-u p

Info bij Rijnstad
D

e Spil
4 t/m

 12
G

ratis

W
oensdag

31 augustus
19.00 - 22.00

Rollerdisco 
Aanm

elden bij Audrey
H

uur skates/rolschaatsen €
2,-

D
e H

obbit
8 t/m

 18
G

ratis

Back to School Party!
D

onderdag 1 septem
ber

13.30 - 15.30
D

e Spil
4-12 jaar

G
ratis

Zom
erprogram

m
a 2022

M
alburgen-Im

m
erloo

Aanm
elden bij Rijnstad
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Met een nieuwe coalitie in Arnhem 
heeft de wijk Malburgen, Immer-
loo en Het Duifje ook een nieuwe 
wijkwethouder – Mark Lauriks. 
Mark groeide op in Elderveld, 
Vredenburg en Rijkerswoerd maar 
kwam al vanaf zijn jeugd vaak in 
de wijk Malburgen Immerloo en 
Het Duifje. Dat begon al met het 
zwemmen in De Grote Koppel als 
kind, en als student heeft hij er 
vrijwilligerswerk gedaan en later 
kwam hij regelmatig in de wijk als 
partijlid en voorzitter van de PvdA. 
De wijkmedia maakte kennis en 
stelde Mark midden in de wijk de 
volgende vragen.   
Vertel eens wat meer over waar je de 
wijk van kent als vrijwilliger?

‘Vanaf 2006 heb ik met veel plezier 
als student zo’n twee jaar vrijwilli-
gerswerk gedaan in de gemeentelijke 
wijkpost van Malburgen. Die zat op 
de hoek van de Veldbloemenlaan. Op 
de maandagavonden was daar de 
Rechtswinkel. Je hielp wijkbewoners 
met allerlei kleine en grote juridische 
vragen en problemen. Ik kan me nog 
herinneren dat het er vaak erg druk 
was en dat bewoners buiten wacht-
ten om er met hun vraag terecht te 
kunnen. Het heeft me vooral al vroeg 
geleerd dat mensen snel verstrikt kun-
nen raken in een web van procedures 
en systemen en bijvoorbeeld (verder) 
in de schulden kunnen komen doordat 
ze niet op tijd hulp krijgen.’    

Wat doet een wijkwethouder en 
van welke wijken ben je nog meer 
wijkwethouder?

‘Ik ben naast wijkwethouder van de 
wijk Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje ook wijkwethouder van De Laar 
en Elderveld. Als nieuw college van 
wethouders hebben we deze functie 
een andere invulling gegeven dan 
voorheen. Een wijkwethouder kun 
je nu het beste omschrijven als een 
ambassadeur van de betreffende wijk. 
ambassadeur voor de bewoners van 
die wijk in het college maar ook als 
ambassadeur van het college in die 
wijk. Als er bijvoorbeeld een vraag ligt 
vanuit de wijk voor meer groen dan 
communiceer ik dat bij mijn collega 
wethouder die over groen gaat. 
Een wijkwethouder gaat niet meer 
over specifieke projecten in een wijk 

Kennismaken met de nieuwe wijkwethouder Mark Lauriks

bijvoorbeeld een bouwproject. Daar is 
nu de wethouder met de betreffende 
portefeuille verantwoordelijk voor. 
Ik ben blij dat ik ook wijkwethouder 
van  Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje ben geworden. Als wethouder 
Bestaanszekerheid en Leefbare Wij-
ken kan ik mijn wijkwethouderschap 
combineren met inzet op deze onder-
werpen.’  

Als je kijkt naar de wijk Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje in relatie tot 
je andere portefeuilles welk wijkdeel 
heeft volgens jou dan de meeste aan-
dacht nodig?

‘De hele wijk verdient de toewijding 
van het college, maar ook vooral 
Immerloo heeft de komende jaren 
veel aandacht nodig want daar zijn 
veel uitdagingen, maar is ook zoveel 
potentie. Er liggen heel veel kansen in 
Immerloo om structurele verbetering 
te maken. Daar is niet alleen het extra 
toegezegde geld voor nodig uit Den 
Haag, maar ook goede samenwerking 
tussen tal van organisaties actief in 
Immerloo en een goede bewoners-
betrokkenheid. Zo kunnen we samen 
deze structurele verbeteringen maken. 
Maar naast Immerloo krijgen wat mij 
betreft ook bijvoorbeeld De Drieslag 
en de participatie in de wijk prioriteit.’

Ben je bekend met de  
Malburgse Manier en vindt je bewo-
nersparticipatie belangrijk?

‘Ik ken de Malburgse Manier zoals 
recent van de Nijmeegseweg waarbij 
bewoners & gemeente samen ontwik-
kelen. 

Bewonersparticipatie oftewel in-
spraak is heel belangrijk. Je moet het 
als overheid samen doen met bewo-
ners en altijd streven om dit zo goed 
mogelijk op een gelijkwaardige manier 
te doen. Wees ook vooral eerlijk tegen 
bewoners hoeveel en tot hoever deze 
inspraak kan zijn. Mocht de inspraak 
in Malburgen niet goed zijn bij welk 
project dan ook, dan wil ik dit ook 
meteen weten en dan ga ik in gesprek 
met m’n collega wethouder hierover.’  
Hoe kunnen bewoners (uit de wijk) je 
benaderen en ga je deelnemen in de 
Wijkplatforms?

‘Iedereen kan me bereiken via email 
en volgen op socialmedia Ik zal zo 
veel mogelijk deelnemen in de Wijk-
platforms. Daarnaast zal ik ook waar 
mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten 
in de wijk, zoals een wijkdag.’

Als laatste, zou je via de wijkmedia 
zoals de wijkkrant af en toe van je 
willen laten horen?

‘Ja zeker! Een of twee keer per jaar 
een column of een artikel waar ik aan 
kan bijdragen over een onderwerp 
waar meer aandacht voor nodig is in 
de wijk Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje lijkt me goed en ook leuk om te 
doen.’
 
Wil je wijkwethouder Mark Lauriks 
mailen, dan kan dat via: 
mark.lauriks@arnhem.nl
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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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Caroline Baarschers is nieuw bij 
Team Leefomgeving in Malburgen. 
Na vijf jaar wijkmanager te zijn ge-
weest in Arnhem Noordwest, was 
het voor haar tijd voor een ander 
werkgebied. Haar eerste indruk 
van Malburgen is positief: grote 
diversiteit van bewoners, veel 
groen en onverwacht ruimtelijk.

Kende je de wijk voordat 
je hier kwam werken?
‘Malburgen is nieuw voor mij. Ik woon 
wel in Arnhem, maar Zuid was nog 
relatief onbekend terrein. Toen ik hier 
begon, ben ik meteen in het weekend 
kriskras door de wijk gaan fietsen en 
ik was verrast door wat ik zag. Mijn 
vorige werkgebied was heel divers: 
dat liep van Klarendal tot en met 
Schaarsbergen. Dat betekende veel 
schakelen, want het waren heel ver-
schillende wijken. Malburgen is bijna 
een dorp op zich en meer één geheel. 
We bedienen als TLO samen de hele 
wijk, waarbij we elkaars expertise en 
ervaring in bepaalde gebieden ge-
bruiken. Maar elk teamlid heeft ook 
aandachtsgebieden. Mijn aandachts-
gebied is Malburgen West, jeugd, jon-
geren en onderwijs. Ik ben druk aan 
het kennismaken met bewoners en 
partijen in de wijk; het wijkplatform, 
actieve bewoners, scholen, maar ook 
Rijnstad, AM Support en Empowering 
Nisa bijvoorbeeld.’

Nieuw gezicht in de wijk: Caroline Baarschers 
van Team Leefomgeving Malburgen

Wat is voor jou de uitda-
ging?
‘Nog betere manieren vinden om 
zoveel mogelijk inwoners te bereiken 
en te betrekken bij ontwikkelingen in 
de wijk. Er zijn veel voorzieningen, er 
zijn veel mogelijkheden voor onder-
steuning als dat mogelijk is, maar 
daar zouden nog veel meer mensen 
gebruik van kunnen maken. Denk aan 
voorzieningen rond taalaanbod, hulp 
bij schulden en mogelijkheden om 
(vrijwilligers-)werk te vinden. Er is, 
door zaken als de toeslagenaffaire, 
een vergroot wantrouwen in ‘instan-
ties’. Maar wij staan dichtbij bewo-
ners en denken graag mee. Maak daar 
zeker gebruik van als je als bewoner 
ergens tegenaan loopt of een idee 
hebt. Kom naar TLO. We willen graag 
weten wat er leeft in de wijk (daarvoor 
gaan we zelf ook de wijk in) om te 
kijken of we daarmee of daaraan iets 
kunnen doen.’

Wat maakt jouw werk 
mooi?
‘Dat ik met collega’s bewoners en 
gemeente dichterbij elkaar breng. Wij 
willen een beweging van ‘onderop’ uit 
de wijk, in plaats vanuit het Stads-
kantoor. Beleid wordt vaak bedacht 
achter een bureau, maar hoe betrek je 
bewoners, welke behoefte hebben zij, 
hoe voer je beleid uit en hoe landt het 
bij bewoners? 

Heb je een voorbeeld?

Bewoners hebben veel meer invloed 
dan ze denken. In mijn vorige werkge-
bied bijvoorbeeld is een mooi vergroe-
ningsproject van een versteend plein 
ingezet door één mailtje van een be-
woner. Vervolgens hebben bewoners 
samen een enquête gehouden om 
de meningen in de wijk te peilen, we 
hebben samen een plan gemaakt en 
samen budget georganiseerd. Binnen-
kort gaat het aanleggen beginnen. Ik 
vind het mooi om dat met een groep 
bewoners mogelijk te maken.’

Kun je kort iets over je-
zelf vertellen?
‘Heel in het kort: ik ben 59 jaar, ik fiets 
graag (in Nederland, maar ook in het 
buitenland) en ik speel altsaxofoon in 
een klein wereldorkest. Ik heb altijd bij 
de overheid gewerkt. Na mijn studie 
Rechten (in Groningen) eerst bij de 
gemeente Groningen, daarna bij de 
Provincie Gelderland en vervolgens in 
verschillende functies bij de gemeen-
te Arnhem.’

‘Mooi om bewoners en gemeente 
dichter bij elkaar te brengen’
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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 ruim-
tes voor vergaderingen, feesten en 
allerlei andere bijeenkomsten zoals 
recepties. Prijzen kunt u vinden op  
https://arnhem.makelpunt.nl/. Voor 
beschikbaarheid of een offerte kunt u 
contact opnemen met: 0651011525 of 
huren@huisvoordewijk.nl.  

Het Huis voor de Wijk in wijkdeel Immerloo is naast een buurtcentrum 
voor allerlei bewonersactiviteiten ook steeds vaker een centrum voor 
allerlei soorten bijeenkomsten, zoals presentaties en recepties. En niet 
alleen voor organisaties gevestigd in de wijk Malburgen, Immerloo en 
Het Duifje, maar ook van daarbuiten.

Presentatie nieuwe Arnhemse coalitie in het Huis 
voor de Wijk
Op 1 juni presenteerde de nieuwe Arnhemse coalitie zich. Niet in een zaal van 
het stadhuis, maar in Het Huis voor de Wijk. De in 2021 geheel vernieuwde 
centrale ruimte met podium bleek de perfecte locatie voor Arnhem Centraal, 
D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt om naast zichzelf ook het 
coalitieakkoord te presenteren. 

Afscheid van twee wethouders die sterke band met de 
wijk hadden
Voormalig wethouders Martien Louwers (PvdA) en Ronald Paping (GroenLinks) 
kozen dinsdagmiddag 21 juni 2022 het Huis voor de Wijk uit als de locatie voor 
hun afscheid van de Arnhemse politiek in het bijzijn van zo’n 100 genodigden. 
Een van de genodigden tijdens de receptie was burgemeester Ahmed Marcouch 
die aan Martien Louwers als dank voor haar 16 jaar lang politieke inzet de Zil-
veren Stadspenning uitreikte.

Huis voor de Wijk en Tuin 
voor de Wijk
De meeste wijkbewoners kennen 
inmiddels het Huis voor de Wijk 
wel. Sinds voorjaar 2022 wordt er 
ook druk gewerkt aan de Tuin voor 
de Wijk. Ook dit wordt nu meer en 
meer een ontmoetingsplek (voor 
de jeugd) in wijkdeel Immerloo, 
maar dan buiten - rondom het 
Huis. 
De afgelopen maanden is er vooral 
hard gewerkt aan het terras aan de 
voorzijde van het gebouw. Nu dit 
gereed is, kun je bij mooi weer met 
een drankje en bijvoorbeeld met een 
van de heerlijke broodjes van Brasse-
rie de School lekker buiten zitten. De 
tuin wordt de komende maanden nog 
verder uitgebreid. Jongeren helpen 
mee om ervan nog meer een groene 
ontmoetingsplek te maken

H
uis voor de W

ijk

Zomervakantie ope-
ningstijden
Van 23 juli tot 4 september heeft het 
Huis voor de Wijk een aangepast 
rooster, zie de website of bel met het 
Huis. 
Brasserie de School in het Huis voor 
de Wijk is de hele vakantie wel open, 
voor zowel bestellen als afhalen.  
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Een leuke stek 
op een bruisende 
plek!

Wie komt aanlopen bij het Bruishuis kan niet om Phi-
laBruis heen. Met het gezellige terras met gekleurde 
lampionnen, de geur van versgebakken koekjes en de 
vrolijke medewerkers, is het een fijne plek om koffie 
te drinken, een werkafspraak te maken of… misschien 
wil je er zelf wel gaan werken of als vrijwilliger een 
handje helpen.

Kom binnen bij PhilaBruis
Bij PhilaBruis leren en werken mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Elles Bergervoet is coördinerend werkbe-
geleider bij PhilaBruis (onderdeel van Philadelphia) en legt 
uit: “Bij ons werken mensen met verschillende achtergron-
den, uit de hele regio. Iedereen is welkom. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! Je kunt bij ons terecht wanneer je een 
WMO, PGB of WLZ indicatie hebt. We zijn heel flexibel. Ook 
hebben wij vrijwilligers die ons vaak helpen met hun gouden 
handen.” 

Op deze vrijdagmiddag is bijna iedereen gezellig samen be-
zig om stroopwafels (extra lekkere, want ze zijn ook nog in 
Belgische chocolade gedompeld) per zes stuks in een mooi 
blik te verpakken met een stickertje erop. Tussendoor is er 
tijd voor pauze met zo’n lekkere stroopwafel bij de koffie 
natuurlijk. Er staat muziek aan en wie wil kletst er gezellig 
een beetje bij.

Er is veel keus in werkzaamheden. Mensen kunnen aan de 
slag in de tuin, er is productiewerk, inpakwerk, was- en strijk-
werk en in de keuken worden koekjes en taart gebakken, er 
is werk in de horeca (in de koffiehoek binnen en met lekker 
weer ook nog buiten op het terras) en er is een creatieve 
hoek. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau werken en 
mensen helpen elkaar waar nodig. Medewerkster Sanne bij-
voorbeeld, is heel behulpzaam. Ze kan cappuccino’s maken 
als de beste en is heel klantgericht. Ze is ook graag creatief 
bezig en mode is haar passie. In het voorbijgaan vertelt ze 
dat ze dol is op alles met bloemetjes. Als interviewer zeg ik 
dat ik jammer genoeg die dag helemaal zwarte kleren aan 
heb, zonder een enkel bloemetje. Vervolgens komt ze een 
cappuccino brengen en zegt ze: “Kijk, speciaal omdat je 
geen bloemen op je kleding hebt, krijg je een zelfgebakken 
koekje in de vorm van een bloem bij je koffie.”

Elles ziet het en lacht: “Dat is wat ons typeert: we 
werken door, maar er is ook tijd voor speelsheid, een 
grapje en een praatje. Humor vinden we belangrijk! We 
zijn gezellig en gastvrij. Zowel voor onze mensen als 
voor bezoekers. Wat alle collega’s met elkaar gemeen 
hebben, is dat ze over een behoorlijke mate van taak-
gerichtheid en zelfstandigheid beschikken. Wij werken 
niet zoals een ‘klassieke’ dagbesteding gezamenlijk in 
één ruimte aan één taak. Ieder heeft een eigen taak of 
takenpakket, passend bij iemands mogelijkheden. Als 
die taak klaar is, volgt er eerst controle en terugkoppe-
ling en dan de volgende taak. 
Dit vergroot de zelfstandigheid en een gevoel van au-
tonomie bij iedereen. Ontwikkeling van onze medewer-
kers vinden we erg belangrijk. We onderzoeken welke 
talenten en vaardigheden iemand heeft en hoe we deze 
kunnen inzetten en ontwikkelen.”

Medewerker Martin is vrolijk en vertelt van alles over 
zijn dag, terwijl hij stroopwafels inpakt. Die ochtend 
mocht hij bijvoorbeeld mee in de bus de was opha-
len op een aantal locaties in de regio. Collega Joost 
verheugt zich erg op het komende weekend, omdat hij 
dan op pad gaat met zijn scoutingclub. Niels zit naast 
hem aan tafel en vertelt trots dat hij, behalve zijn werk 
bij PhilaBruis, ook nog twee dagen bij SWOA aan de 
slag is. Over ontwikkelen gesproken! 
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Voor de buurt!
Koffie, werkafspraak, club of 
kinderfeestje in de buurt? Ook 
daarvoor kun je bij ons terecht. 
Bij PhilaBruis staat een grote 
tafel waar prima een ochtend of 
middag de handwerkclub, se-
nioren-op-de-computer club of 
boekenclub kan zitten. Het is 
wel de bedoeling dat er dan wat 
consumpties afgenomen worden, 
maar verder vragen we niets. 
Zoek je een plek voor een low-budget 
kinderfeestje? Bingo! Er is een speel-
tuin voor de deur, we hebben taart 
(vers uit eigen keuken) en limonade 
erbij en de slingers maken we mis-
schien wel zelf met onze medewer-
kers! 
Een werkafspraak maken met een col-
lega, voorzien van koffie en wifi? Ook 
dat kan natuurlijk. Zien we je binnen-
kort een keer?

Zin om mee te doen?
Mogelijkheden genoeg
in Philabruis...

Misschien wil je bij PhilaBruis 
komen werken? Met alle mogelijk-
heden die er zijn, zit er vast iets 
tussen dat past!
Of ben je ondernemer en wil je met 
ons in zee om productiewerk netjes 
klaar te krijgen op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier?

Of ben je vrijwilliger en heb je zin 
om samen met onze medewerkers 
creatief bezig te zijn, lekker te bakken 
in de keuken of de tuin nog mooier 
te maken? Misschien ben je nu vaak 
thuis en lijkt het je leuk om voor ons 
als chauffeur te rijden? 

Geen dag is hetzelfde, behalve dat 
we er altijd iets gezelligs van maken. 
Dus kom gerust eens langs bij ons in 
PhilaBruis, drink een kopje koffie (of 
iets anders natuurlijk) en vertel wat 
we voor jou kunnen betekenen!

Open op...
...elke werkdag van 10.00 tot 16.00 
zijn we geopend. PhilaBruis zit aan 
de Akkerwindestraat 1 in Malburgen. 
Bellen kan met 026 213 50 07 of 6 
2140 5098, mailen naar philabruis@
philadelphia.nl en op de website www.
philadelphia.nl vind je meer informa-
tie.

Om het nog iets makkelijker te maken 
voor je: knip onderstaande bon uit, 
dan profiteer je meteen van een lekke-
re aanbieding!

Een heerlijke kop koffie 
of thee 

met een plak  
eigengemaakte cake 
of een verse brownie

nu voor €2,50
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De winkeliers van Winkelcentrum de 
Drieslag hadden de lekkerste hapjes 
en drankjes klaarstaan. Het team 
van Ruimtekoers zorgde voor lange 
gezellige tafels om aan te eten en 
elkaar te leren kennen. Er waren 
bovendien muziekoptredens, dans-
voorstellingen en workshops voor de 
kinderen. Alles was kleurrijk versierd 
en de gele linten straalden in de zon.

Frits van Frits groente & fruit Arnhem: 
‘ Ik zie allemaal mensen in 
mijn winkel die ik nog nooit 
eerder heb gezien. Dus dat 
is toch mooi, of niet!?’

Nieuwe gezichten
Nieuwe winkels ontdekken en nieuwe 
mensen ontmoeten, daar gaat het 
om. En dat is gelukt! Niet alleen Frits 
zag nieuwe gezichten in zijn winkel. 
De vaste bezoekers merken ook dat 
het een andere zaterdag dan anders 
is. Zoals een van de bezoekers, die 
zelf in Malburgen woont, zegt: ‘De 
laatste tijd begint de Drieslag anders 
te voelen, alsof iets begint te groeien.’

Zaterdag 18 juni was het weer 
zover: de Sunshower picknick! 
Het was een heerlijk zomerse 
dag vol gezelligheid en lekker 
eten. Het was heel warm, 
maar er waren parasols en er 
was voldoende extra water en 
zonnebrandcrème geregeld. 

Tamara Rutten (31) woont in Malbur-
gen West met haar twee zoontjes van 
3 en 7 jaar. Ze voelt zich betrokken 
bij de wijk. Als er iets georganiseerd 
wordt, is ze graag van de partij. Zo 
was ze pas bij de Sunshower Picknick 
die Ruimtekoers organiseerde samen 
met de ondernemers van de Drieslag. 
Ook schoof ze vorig jaar aan bij het 
Grote Wijkdiner.

Sunshower Picknick 2021 & 2022
‘Ik vind het zo leuk hoe Ruimtekoers 
heel veel verschillende dingen 
samenbrengt in één gezellig en laag-
drempelig evenement’, vertelt Tamara.

Meedoen met, of aanwezig zijn bij, een project van bureau Ruimtekoers 
in Malburgen, waarom zou je dat doen? Onze verslaggeefster Floortje 
Dekkers ging erover in gesprek met wijkbewoonster Tamara.

MEEDOEN PRIKKELT 
ÁL JE ZINTUIGEN!

Zo eet haar ene zoontje een cracker 
met meelwormen, en leert de ander 
hoe hij met zonne-energie een 
windmolen kan laten draaien bij 
onze Bouwplaats Zonnestad. Terwijl 
Tamara bijpraat met mensen die ze 
al een tijd niet heeft gezien.

‘ Creativiteit, kunst en cultuur, 
duurzaamheid, verbinding tus-
sen buurt bewoners, eigenlijk 
alles wat ik belangrijk vind.’

Het Grote Wijkdiner 2021
Vorig jaar bij het Grote Wijkdiner in 

DE HAPPY 
SUNSHOWER 
PICKNICK

De gerechten zijn samengesteld door 
inwoners van de wijk met verschil-
lende achtergronden. Hun culinaire 
erfgoed is de basis voor Het Grote 
Wijkdiner. Daarnaast treden verschil-
lende Malburgers en artiesten uit 
heel Nederland op.

Op zaterdagmiddag is er een speciaal 
programma voor kinderen! 

Vrijdag 23 september 17.30-21.00 uur
Zaterdag 24 september 12.00-21.00 uur
Winkelcentrum de Drieslag

Kosten voor een lekker gevuld bord 
eten zijn slechts € 5,00 per persoon.

Koop je kaartje via: 
bureauruimtekoers.nl/projecten/
het-grote-wijkdiner-malburgen/
Of op de Drieslag: In september 
verkopen we weer tickets in het 
tickethuisje op de Drieslag
Of bel naar: 06 33 00 6071

Tijdens Het Grote Wijkdiner 2022 
is er op vrijdag 23 én zaterdag 
24 september plek voor 150 buren 
uit Malburgen, en eten we aan 
lange tafels, samen met chef-kok 
Allon Cheng, de winkeliers van De 
Drieslag en het team van Bureau 
Ruimtekoers, de lievelingsgerech-
ten van de buurt.

HEE BUUR, 
EET JE MEE?

Meld je dan aan voor de kookwork-
shops met kok Allon Cheng! We 
komen vier keer samen om recepten 
te delen, te koken en te proeven. 
Het resultaat delen we tijdens Het 
Grote Wijkdiner met alle buren!

We zoeken vier vrouwen die pas kort 
in Arnhem wonen, de taal nog niet 
volledig machtig zijn en aansluiting 
zoeken in de wijk. Én vier vrouwen 
die al langer in Arnhem wonen, en 
het leuk vinden om via eten en koken 
verbinding te maken! 

Wat? Serie van vier kook-
workshops, gegeven door 
chef-kok Allon Cheng
Waar? Diverse locaties in 
Malburgen en Immerloo

Geef je op via:
bureauruimtekoers.nl/
projecten/nieuwe-
arnhemse-meisjes
Of bel naar: 06 33 00 6071

Houd jij van eten en koken? Ben 
je op zoek naar aansluiting in de 
wijk, of help jij graag een nieuwe 
Arnhemse vrouw op weg?

KOOK JIJ MEE?

Malburgen genoot Tamara samen 
met haar kinderen van het proeven 
van de verschillende gerechten en 
het meemaken van de verschillende 
optredens. Maar vooral ook van het 
samenzijn met al die mensen uit de 
wijk. 

‘ Het wijkdiner brengt 
mensen écht bij elkaar, 
dat zie je gewoon gebeuren.’

Kortom: ‘Meedoen met Ruimtekoers, 
brengt veel mensen in aanraking met 
dingen die ze niet zomaar vanzelf 
zouden ontdekken.’

Eet mee bij Het Grote Wijkdiner in 
september en beleef het zelf. Je 
zult zien: het prikkelt ál je zintuigen!

Lees het hele interview op 
www.bureauruimtekoers.nl/nieuws 

Kosten voor een lekker gevuld bord 
per persoon.

bureauruimtekoers.nl/projecten/

chef-kok Allon Cheng
Waar?
Malburgen en Immerloo

Geef je op via:
bureauruimtekoers.nl/
projecten/nieuwe-
arnhemse-meisjes
Of bel naar: 

Uitgave Juli 202212
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EET JE MEE?

Meld je dan aan voor de kookwork-
shops met kok Allon Cheng! We 
komen vier keer samen om recepten 
te delen, te koken en te proeven. 
Het resultaat delen we tijdens Het 
Grote Wijkdiner met alle buren!

We zoeken vier vrouwen die pas kort 
in Arnhem wonen, de taal nog niet 
volledig machtig zijn en aansluiting 
zoeken in de wijk. Én vier vrouwen 
die al langer in Arnhem wonen, en 
het leuk vinden om via eten en koken 
verbinding te maken! 

Wat? Serie van vier kook-
workshops, gegeven door 
chef-kok Allon Cheng
Waar? Diverse locaties in 
Malburgen en Immerloo

Geef je op via:
bureauruimtekoers.nl/
projecten/nieuwe-
arnhemse-meisjes
Of bel naar: 06 33 00 6071

Houd jij van eten en koken? Ben 
je op zoek naar aansluiting in de 
wijk, of help jij graag een nieuwe 
Arnhemse vrouw op weg?

KOOK JIJ MEE?

Malburgen genoot Tamara samen 
met haar kinderen van het proeven 
van de verschillende gerechten en 
het meemaken van de verschillende 
optredens. Maar vooral ook van het 
samenzijn met al die mensen uit de 
wijk. 

‘ Het wijkdiner brengt 
mensen écht bij elkaar, 
dat zie je gewoon gebeuren.’

Kortom: ‘Meedoen met Ruimtekoers, 
brengt veel mensen in aanraking met 
dingen die ze niet zomaar vanzelf 
zouden ontdekken.’

Eet mee bij Het Grote Wijkdiner in 
september en beleef het zelf. Je 
zult zien: het prikkelt ál je zintuigen!

Lees het hele interview op 
www.bureauruimtekoers.nl/nieuws 

Kosten voor een lekker gevuld bord 
per persoon.

bureauruimtekoers.nl/projecten/

chef-kok Allon Cheng
Waar?
Malburgen en Immerloo

Geef je op via:
bureauruimtekoers.nl/
projecten/nieuwe-
arnhemse-meisjes
Of bel naar: 
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Hij bleef trainen en was ook buiten het 
veld actief. In 1968 werd hij gevraagd 
in het hoofdbestuur (vier jaar geleden 
is hij daarmee pas gestopt). Twee jaar 
later rondde hij ook nog de cursus 
scheidsrechter af. Verder is hij 25 
jaar wedstijdsecretaris geweest. Tot 
2011 voetbalde hij nog actief mee en 
nu is hij trainingslid bij de veteranen. 
Ergens ‘tussendoor’ werd hij ook nog 
aangesteld door het bondsbestuur 
van de KNVB als consul. Dat betekent 
dat hij kleedlokalen en speelterreinen 
keurt. Nog steeds helpt hij met de le-
denadministratie, fluiten en opruimen.’

“Ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan 
en nog steeds
‘Ik heb het altijd met heel veel plezier 
gedaan en nog steeds. Veel mensen 
kennen me door mijn vrijwilligerswerk 
bij de club. Er reed een keer een auto 
voorbij en die bestuurder draaide het 
raampje open en zei tegen zijn zoontje 
naast hem: ‘Kijk, dát was mijn voet-
baltrainer.’ Dat doet me dan wel goed. 
Er gebeurde helaas ook minder mooie 
dingen. Het overlijden van een van 
onze pupillen, Wilco Larijn, door een 
verkeersongeluk zal ik nooit vergeten. 
Ik heb veel krantenknipsels over de 
club bewaard (hij wijst naar een flinke 
verzameling die op tafel ligt). 

De held van 
plantsoen tot 
voetbalveld
In de Malburgse Wikkestraat 
woont Jan Daams. Hij is er gebo-
ren en getogen. Naast zijn werk 
als hovenier bij de gemeente 
Arnhem, was hij altijd een on-
misbare vrijwilliger voor voetbal-
vereniging Zuid-Arnhem. Sterker 
nog: veel mensen van jong tot 
oud die Jan kennen uit de wijk, 
associëren hem veel vaker met de 
club dan met zijn gemeentewerk. 
Als hovenier is hij al een tijd met 
pensioen, maar de voetbalclub kan 
nog steeds bijna dagelijks op hem 
rekenen!

Als Jan ergens aan begint, dan maakt 
hij er ook echt werk van. In zijn pro-
fessionele loopbaan haalde hij allerlei 
extra diploma’s (van groenaanleg tot 
speeltuinkeuring en van omgaan met 
de motorzaag tot toegepaste inheem-
se flora) en begeleidde hij jongeren 
binnen het Jeugdwerkgarantieplan. 
‘Ze kozen mij als begeleider vanwege 
mijn ruime ervaring met het trainen 
van de voetbaljeugd. Ik heb mijn werk 
altijd met plezier gedaan. Aan de 
Veldbloemenlaan, in het gebouw van 
de oude wijkwinkel, was onze uitvals-
basis. Dat was ook onze schaftkeet. 
We hebben daar veel lol gehad. Als we 
onze truck gingen schoonspuiten en 
het was lekker weer, dan spoten we 
voorbijgangers ook een even nat. Het 
was altijd gezellig.’

Het balletje bleef maar 
rollen…
Zijn vrijwilligerswerk voor de voet-
balvereniging is een verhaal apart. 
Jan begon als vijfjarig jongetje met 
voetballen. In 1961 speelde hij als 
12-jarige in de C1. Op zijn veertiende 
zat hij al in het jeugdbestuur en was 
hij jeugdleider en -trainer. Hij groeide 
uit tot de snelste en hardst werkende 
voetballer waardoor hij vanaf zijn 18e 
als senior voetballer voor meerdere 
elftallen speelde. 

Het is een belangrijk deel van mijn 
leven. Behalve mijn vrijwilligerswerk 
voor Zuid-Arnhem ben ik ook meer 
dan 25 jaar begeleider geweest van 
Ome Joops Tour. Ik hou van sport en 
van het begeleiden en coachen van 
jonge mensen. Dus ook dat vond ik 
geweldig om te doen.’

“Ik dacht dat we met 
Ome Joops Tour naar de 
Efteling gingen
In 2012 ontving Jan, uit handen van 
toenmalige burgemeester mevrouw 
Krikke, een lintje. De oorkonde hangt 
in de woonkamer. Lachend vertelt hij, 
waarom hij het lintje liet opspelden 
op zijn spijkerjack, terwijl de andere 
mensen een pak droegen. ‘Ik wist van 
niets, ik dacht dat we met Ome Joops 
Tour naar de Efteling gingen. Dat was 
wat ze me hadden verteld. Dan trek 
ik geen pak aan, maar een makkelijke 
spijkerjas. Later bleek de Efteling een 
smoes en kreeg ik een onderscheiding 
van de burgemeester!’ Ook de KNVB 
benoemde Jan tot erelid. Kortom: een 
vrijwilligerscarrière (en een wijkbewo-
ner) om trots op te zijn!
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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.

De Wijkdag Malbur-
gen is terug van weg-
geweest
Na twee jaar corona wordt er weer 
volop ingezet om de Wijkdag aan-
komende 2e zaterdag in septem-
ber (10 september) weer net zo’n 
succes te maken als voorgaande 
edities. Deze keer wordt het overi-
gens een extra speciale editie; het 
is de 25e Wijkdag die Malburgen 
organiseert! 
Organisator Ron Braun is op dit mo-
ment druk bezig met het plannen van 
het programma en kon daarom aan 
de wijkmedia nog niet vertellen wat 
er allemaal te zien en te doen is. Wel 
dat het programma aansluit bij hoe 
de Wijkdag altijd werd georganiseerd. 
Dus een programma voor zowel jong 
als oud, met allerlei van activiteiten, 
en een podium met optredens van 
artiesten die ‘wereldberoemd in Mal-
burgen’ zijn en voldoende stands met 
allerlei lekkernijen voor de inwendige 
mens. Kortom: veel gezelligheid, pre-
cies wat u van een Wijkdag gewend 
bent!



     De geschiedenis van Malburgen
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Malburgen is een jonge wijk, die zijn begin kent in 1937 en na de 
2e wereldoorlog in rap tempo uitbreidde. Maar de geschiedenis 
van Malburgen is veel ouder. In deze serie gaan we op ontdek-

kingstocht door de wijk. Deze keer: De Praets

In het westen van ons gebied ver-
bindt vanaf 1257 een veer Arnhem 
met de zuidoever van de Rijn. Hier 
ligt het buurtschap ‘De Praest of 
Prast, later de Praets’. De naam 
van het buurtschap is afgeleid van 
die van het omringende gebied. 
De eerste huizen verschijnen aan 
het eind van de 14e eeuw op ‘‘t 
Heuveltje’ langs de sleuteldam. De 
weg naar het zuiden, richting Elst 
is vanaf de Praets het grootste 
deel van het jaar slecht toeganke-
lijk vanwege overstromingen van 
de Rijn. 
 
De schipbrug en De Grift
In 1603 wordt het veer bij de Praets 
vervangen door een schipbrug. In het 
begin is hij vooral van belang voor de 
handel tussen Arnhem en de Betuwe. 
De eerste schipbrug bestaat uit 19 
aan elkaar gekoppelde pontons, waar-
van een deel uitgevaren kan worden 
om schepen door te laten. Bij te hoog 
water wordt de schipbrug tijdelijk 
buiten gebruik gesteld. Bij laag water 
moeten de wagens met paarden de 
steile oevers opgetrokken worden. 

Daarnaast wordt er tussen 1608 -1610 
een kanaal ‘de Grift’ gegraven tussen 
de Rijn en de Waal. De uitgegraven 
grond wordt gebruikt om kades aan te 
leggen, die dienst doen als jaagpaden, 
zodat paarden de trekschuit kunnen 
trekken. Met de trekschuit is het mo-
gelijk in een paar uur naar Nijmegen 
te reizen. De westelijke kade ontwik-
kelt zich al snel tot een belangrijke 
weg van Arnhem naar Nijmegen. 
De Praets wordt hierdoor een belang-
rijk verkeersknooppunt. Aan weers-
zijde van de Grift wordt een herberg 
gebouwd. Op de westoever verrijst 
herberg ‘de Praest’ en op de oostoever 
– op de Stadsblokken - herberg ‘De 
wijnberg’. Reizigers kunnen hier hun 
paard achterlaten zodat ze goedkoper 
de brug over mogen. 
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Beide uitspanningen worden verbon-
den via een brug met sluis over de Grift, 
zodat de Grift bij hoog water afgesloten 
kan worden. Na een dijkdoorbraak in 
1741 verzandt de Grift en een jaar later 
wordt het kanaal opgeheven. 

De 19e eeuw
Nu de Arnhemmers makkelijk ten zui-
den van de Rijn kunnen komen ontstaat 
er een levendig oord. De Paaschweide 
op de Praets dient sinds de 18e eeuw 
als evenemententerrein, waarop onder 
andere jaarmarkten, circusvoorstellin-
gen en met Pasen de Arnhemse Kermis 
worden gehouden. 
In 1830 wordt herberg de Praest ver-
vangen door logement de Praets. Dit 
gebouw, later bekend als ‘Hotel-Café 
de Praets’, staat er nog en is nu een 
appartementencomplex. Daarnaast 
ligt er op de Praets van 1847 tot 1906 
een drijvend zwembad in de Rijn waar 
de militairen gelegerd in Arnhem hun 
baantjes trekken. Halverwege de 19e 
eeuw bouwt Gerrit Koers een theehuis 
met theetuin naast de Paaschweide. 
Deze wordt later een stalhouderij en 
vervolgens café Meinerswijk met kegel- 
en schietbanen.
In 1877 komt er een einde aan de 
Kermis als de burgemeester van het 
gebied – Elst - bezwaar maakt tegen 
de Arnhemse kermis. Als er vervolgens 
in 1879 een spoorlijn van Arnhem naar 
Nijmegen komt gaat een groot deel van 
de klandizie verloren.

De 20e eeuw
Het tij keert weer ten goede als in 
1909 de Betuwsche Stoomtram-
weg-Maatschappij de Praets als 
begin- en eindhalte heeft. Om de goe-
derenwagons makkelijk de Rijn over 
te krijgen en ze daar aan de Gemeen-
te-Electrische Tram Arnhem over te 
dragen wordt er een tramspoor op 
de schipbrug gelegd. De goederen-
wagons worden met paardenkracht 
naar de overzijde getrokken.
Door de opkomst van de autobus en 
de bouw van een vaste brug op de lo-
catie van de huidige John Frostbrug 
verdwijnen in 1935 de schipbrug en 
de Betuwsche Stoomtram. 
Op de Praets keert de rust terug. Er 
rest enkel een gemeentelijk voet- en 
fietsveer. 

Er komt weer reuring op de Praets 
met de komst van de oorlogsschip-
brug in 1940. Café Meinerswijk raakt 
tijdens de Slag om Arnhem zwaar 
beschadigd. De restanten van het 
café worden na de bevrijding opge-
ruimd om ruimte te maken voor de 
Baileybruggen ten behoeve van het 
militaire verkeer. Er wordt een nieuw 
café gebouwd dat de naam ‘Veerhuis 
Meijnerswijk’ krijgt. 
Van de schipbrug rest enkel een 
stukje van het zuidelijke bruggen-
hoofd en een laatste ponton die na 
renovatie in juni 2013 een plek op de 
Praets heeft gekregen. 

Een illustratie van de voormalige 
schipbrug tussen De Praets en de stad
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Aan het Malburgse Salvatorplein 
woont Leo van der Nat (74). Toen 
hij in de vorige wijkkrant het 
artikel over de geschiedenis van 
Malburgen las, besloot hij om de 
redactie te bellen met een vraag 
over een zilveren lepeltje…
Leo’s leven was altijd in beweging. 
Hij woonde als kind een tijd lang in 
Australië. Van beroep was hij schilder 
en verftechnisch adviseur. Daarnaast 
was hij veertig jaar lang mantelzorger 
voor zijn ouders, oom, tante en voor 
zijn vrouw Willeke tot ze, nog maar 
heel kort geleden, overleed. 

Een lepeltje met een verhaal?

V anuit zijn keuken vertelt hij over 
zijn avontuurlijke aard en zijn 
interesse in kunst en kunstge-

schiedenis. ‘Mijn vader werkte vroeger 
bij AKZO, dat heette toen nog ENKA. 
Toen ik acht was, vertrokken we met 
het hele gezin naar Melbourne. Mijn va-
der moest daar een fabriek opstarten. 
Hij wilde alleen gaan als het hele gezin 
mee mocht. We kwamen terecht in een 
buitenwijk met veel ruimte, ik heb daar 
heerlijk kunnen ravotten. Dat zal mijn 
hang naar avontuur misschien ook heb-
ben aangewakkerd. Met mijn vrouw Wil-
leke samen, trok ik met de camper overal 
heen. Verder houd ik erg van geschiede-
nis, vooral kunstgeschiedenis. Ik ben al 
45 keer naar Museum Panorama Mesdag 
geweest in Den Haag. Iedere keer zie ik 
weer iets nieuws. Omdat ik geschiede-
nis interessant vind, viel dat artikel in de 
wijkkrant me extra op en dacht ik aan het 
lepeltje. Het lijkt me leuk als iemand daar 
meer over weet te vertellen!’

In zijn vrije tijd tekent en schildert hij 
veel én stond hij vroeger graag op 
rommelmarkten. Uit een van de par-
tijen die hij opkocht voor een rommel-
markt dook een zilveren lepeltje op.  
Wie het weet, mag het 
zeggen!
Het lepeltje heeft de vorm van een 
bloem en op de achterkant van het 
steeltje staat ‘zomer 1937’ gegra-
veerd. Omdat Leo in de wijkkrant las 
dat Malburgen als woonwijk bestaat 
sinds 1937, werd hij extra benieuwd 
naar de afkomst van het lepeltje.  
 

Waarom zou iemand het gemaakt 
hebben en hoezo met dat opschrift? 
Heeft het misschien iets met elkaar 
te maken? Hij hoopt dat de geschied-
schrijvers van de redactie daarop mis-
schien een antwoord kunnen vinden. 
Of misschien is er iemand die dit leest 
en meer kan vertellen?

Dus: kent of bent u iemand die infor-
matie heeft over dit lepeltje? Neem 
dan contact op met de redactie via 
info@malburger.nl of via 06 510 70 
677. 

In het project IK KOM TERUG -her-
inneringen aan de evacuatie- wor-
den de herinneringen van burgers 
die na de Slag om Arnhem (1944) 
huis en haard moesten verlaten 
verzameld en vastgelegd. 

 “Want als wij er niet meer 
zijn, weet niemand hoe 
erg het was”
Oud-evacués geven aan hun beleving 
van de geschiedenis vast te willen 
leggen “Want als wij er niet meer zijn, 
weet niemand hoe erg het was”. 
Ook bij families leeft de behoefte om 
het evacuatie verleden te delen. 

Daarom is het nu de tijd om de verha-
len te bundelen en te delen met eigen 
maar ook andere families. De herinne-
ringen worden invoelbaar gemaakt en 
doorgegeven aan huidige en volgende 
generaties.

Herinneringen doneren
Vanaf 8 juli t/m 15 oktober 2022 
kunnen alle evacuees, nabestaanden, 
familie en gastgezinnen hun herinne-
ring aan de evacuatie doneren. Alle 
herinneringen worden vastgelegd in 
het archief van het Airborne Museum 
en gedocumenteerd op een website. 

Twintig verhalen worden in het najaar 
van 2022 geselecteerd en verder 
uitgediept. Van deze verhalen wordt 
een podcast-serie en een expositie 
gemaakt. De expositie is te zien vanaf 
het voorjaar van 2023 t/m oktober in 
de Airborne Region; Arnhem, Renkum, 
Ede en Overbetuwe.

Herinneringen kunnen worden aange-
meld via de websitepagina:
www.airbornemuseum.nl/ikkomterug 

Oproep: Deel evacuatie herinneringen 
aan de slag om Arnhem 44-45
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Zijn loopbaan begon hij ooit in Nijme-
gen, hij verlegde zijn horizon daarna 
naar Rotterdam, werd uiteindelijk 
fulltime lid van de landelijke bewa-
kingseenheid en besloot toen dat het 
tijd was voor iets anders. Hij verdiepte 
zich in het wijkagentschap, want dat 
leek hem boeiend en leuk. Nu, na zijn 
eerste officiële half jaar in Malburgen, 
weet hij zeker dat het werk en de wijk 
hem passen als een jas. “De uitdaging 
is om verbinding te maken met de 
mensen in de wijk en om hun vertrou-
wen te winnen. Dat lukt alleen door 
te doen. Dat betekent investeren in 
contacten met bewoners, met gezin-
nen. Soms kleine kinderen even in de 
auto laten kijken of kort een balletje 
trappen op straat. Maar er ook staan 
en stevig optreden als het moet. Ik los 
dingen graag zoveel mogelijk op door 
te praten. Zelf groeide ik op in een 
Nijmeegse wijk die vergelijkbaar is 
met Malburgen, waar ik soms moest 
vechten voor mijn plekje op straat. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat ik me 
goed kan inleven in veel verschillende 
mensen, culturen en gewoonten. Het 
klikt al snel tussen mij en de wijkbe-
woners; ik kom uit een zelfde soort 
wijk, waar het vertrouwen in de politie 
niet erg hoog was. Omdat ik de taal 
van de bewoners spreek, kan ik hier 
goed op inspelen.”

Wijkagent Ricardo staat altijd op scherp!In het Duifje en Malburgen Oost-
noord werkt sinds een half jaar 
wijkagent Ricardo Willems. Samen 
met collega Frank Reijnders is hij 
enthousiast aan de slag om de 
wijkdelen heel en veilig te houden 
en de bewoners met raad en daad 
bij te staan. Ricardo is nog redelijk 
nieuw in de wijk, maar werkt wel al 
sinds 2008 bij de politie. 

Het mooie aan zijn baan vindt Ricardo 
de afwisseling en dat geen enkele 
dag hetzelfde is. Een kantoorbaan 
van negen tot vijf is niks voor hem. 
“Ik ben graag buiten en op pad, wil 
het liefst mensen en reuring om me 
heen. Met collega’s onderling is het 
fijn werken, we lachen veel. Maar ik 
vind de contacten in de wijk ook erg 
leuk. De meldingsbereidheid is niet 
altijd even hoog en mensen wantrou-
wen de politie soms ook, dus aan mij 
de taak om daar iets aan te doen. Ik 
verplaats me altijd in bewoners en 
behandel iedereen hoe ik zelf graag 
behandeld word. Als ik ergens mee 
zit, vind ik het ook fijn als ik snel hulp 
krijg, dus daarvoor doe ik echt mijn 
best. Zelf ben ik vroeger ook wel eens 
in contact gekomen met de wijkagent 
na een beetje kattenkwaad. Ik kreeg 
geen bekeuring, maar hij ging wel in 
gesprek met mij en mijn ouders. Dat 
maakte veel indruk. Die ervaring neem 

ik mee in mijn eigen werk; in sommi-
ge gevallen is het beter om ergens 
even serieus te gaan praten dan om 
meteen een dikke boete uit te delen. 
Verder kan ik door tijdig signaleren 
en adviseren misdrijven voorkomen 
en weet ik wijkbewoners bij de juiste 
(hulp-)instantie aan te melden.”

Ricardo is gemakkelijk aanspreekbaar. 
Hij is meestal met de auto of per fiets 
op pad door de wijk. De politiepost op 
de Drieslag is maandagmiddag van 
16.00 tot 18.00 uur open en op woens-
dagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. 
Daar is hij (of anders een van de col-
lega’s) ook regelmatig te vinden. Hij 
voelt zich als een vis in het water in 
Malburgen. “Dit is het mooiste werk. 
Als klein kind wilde ik al bij de politie. 
Ik had een zwaailicht en een sirene op 
mijn fiets en keek de film Robocop. Je 
kunt wel zeggen dat het mijn roeping 
is, ja.”

Wil jij beter leren lezen, schrij-
ven, spreken, rekenen of werken 
met de computer? Dat kan! Vanaf 
vrijdag 23 september is er iedere 
week op vrijdagochtend van 9 tot 
11 inloopspreekuur in Malburgen. 
Lekker dichtbij in je eigen wijk! 
Bij het inloopspreekuur kun je 
binnenlopen voor informatie en 
advies over waar jij kunt leren. 

Het inloopspreekuur is in de Fresh 
(Dovenetellaan 24 a).

Feestelijke opening Taal-
huis Malburgen in Fresh
Op vrijdag 16 september wordt het 
Taalhuis Malburgen feestelijk geo-
pend. Wijkbewoners uit Malburgen 
(Immerloo en ’t Duifje) zijn van harte 
uitgenodigd om bij de opening aanwe-
zig te zijn. Er is een leuk openingspro-
gramma met om 11.00 u. koffie met 
kletskoppen, om 12.00 een letterlunch 
en rond 12.30 u. de opening. 
Vanaf 13.00 u. spelen we de enige 
echte ‘Ernem Bingo.’ 

Een doldwaze bingo met veel letter-
pret en leuke prijzen. 
Als je mee wilt doen met de lunch 
of de bingo meld je dan even aan; 
ingrid.sieljes@taalhuisarnhem.
nl/0638915169

Meer informatie over het Taalhuis kun 
je vinden op www.taalhuisarnhem.nl

Nieuw! Taalhuis 
Malburgen
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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 augustus. 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 

- Bianca v/d Weijden: (Immerloo & Duifje)
- Eva Schat (Oost & Immerloo)             
- Merijn v/d Mooren (West & Oost-Noord)
- Caroline Baarschers (West)  
- Marjan Wegdam (office manager)                
   
    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

Het is weer zover! Op vrijdag 23 
september is er weer een Westival. 
Dit jaar wordt dit gecombineerd 
met een oogstfeest in het Hof van 
West. Jij komt toch ook? 
Stichting Hof van West organiseert 
dit jaar het Westival oogstfeest rond 
de Spil. Hof van West is een ontmoe-
tingsplek in de vorm van een moes-
tuin rond het schoolplein van de Spil. 
Op 23 september is er van 15:00 – 
18:00 uur rondom de Spil heel veel te 
doen voor jong en oud! 

Het programma is nog niet definitief, 
maar we willen pizza bakken, soep 
eten en er komt een luchtkussen. 
Ook komt er een imker van de San-
tackergaard, waarmee je kaarsen van 
bijenwas kan maken. We denken de 
komende tijd na over nog meer leuke 
activiteiten. Voor iedereen is er wat 
leuks.

Deze dag staat in het teken van elkaar 
ontmoeten, kennis maken, plezier 
hebben en verbinding met elkaar ma-
ken in deze mooie buurt. Als Hof van 
West werken we hierbij samen met 
Buurthuis Fresh, het Wijkplatform en 
de gemeente.

Nieuwsgierig geworden? Houd onze 
Facebookpagina (facebook.com/hof-
vanwest026) in de gaten. Wil je deze 
dag helpen of meer over Hof van West 
weten, stuur ons dan een berichtje 
of mail (hofvanwest.arnhem@gmail.
com).

Tot 23 september!
Stichting Hof van West

Het Westival 
Oogstfeest



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


