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Heel de maand september 
stond bol van de activiteiten in 
de wijk. Van Oost tot West, van 
Noord tot Zuid - elk septem-
ber weekend was er wel iets 
te doen - georganiseerd door 
wijkbewoners - voor wijkbewo-
ners. Ondanks het slechte weer 
tijdens een aantal activiteiten 
kwamen er toch honderden 
belangstellenden op af.  
Het Westifal in Malburgen 
West, activiteiten in Immer-
loo tijdens Burendag, samen 
opruimen in Het Duifje, acti-
viteiten in Immerloo samen 
georganiseerd door de Wijkbe-
heergroep, vrijwilligers van de 
Plint en Stichting Naast Julllie, 
activiteiten vanuit Ruimtekoers 
op en rondom winkelcentrum 
Drieslag en nog heel veel meer! 
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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 OVERGEWICHT?HEY

Kijk op www.formupgrade.nl voor
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Eerst even dit...in foto’s 
September was activiteiten maand in de wijkde wijk
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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                 

   
         

Ons wijk-opinie-
onderzoek De 
Vraag is terug! 
Het Wijk-opinieonderzoek De Vraag 
is terug! Voorjaar 2021 deden we 
voor het laatst dit opinieonderzoek 
waar vaak honderden wijkbewo-
ners aan deelnemen. Op verzoek 
van bewoners die meedoen in het 
Wijkbeheer Malburgen gaan we De 
Vraag weer houden via de online 
wijkmedia. 
De Vraag is een twee maandelijks 
online onderzoek(je) over een onder-
werp dat wijkbewoners beweegt – kort, 
bondig, veilig en vertrouwd en de inge-
vulde (persoonlijke) gegevens worden 
op geen enkele wijze gedeeld met 
commerciële organisaties en alleen 
gebruikt om de mening van de Mal-
burger voor de Malburger te peilen. De 
resultaten ervan maken we online en in 
de wijkkrant bekend.

Deze keer De Vraag: Over-
last van grote festivals in 
de Malburgse uiterwaar-
den (Stadsblokken)
Afgelopen zomer vonden er diverse 
grote festivals plaats op de Stadsblok-
ken, een deels verhard terrein aan de 
Rijn in Malburgen West, midden in het 
natuur--uiterwaardengebied. Voor vele 
tienduizenden festivalbezoekers ook dit 
jaar weer een prima locatie. Maar voor 
veel omwonenden, wijkbewoners, be-
woners uit andere wijken en omliggen-
de gemeenten een bron van overlast. 

Wijkmedia ontving meer 
dan honderd klachten
In totaal ontving de wijkmedia meer 
dan 100 klachten over geluidsoverlast, 
parkeeroverlast en overlast van zwer-
fafval. Niet alleen van wijkbewoners, 
maar ook klachten over geluidsoverlast 
tot uit Oosterbeek. Deze klachten ver-
schilden flink per evenement. 

Ervoer u ook klachten?
Ervoer u ook tijdens festivals klachten 
over bijvoorbeeld geluid of parkeren? 
Laat het ons weten via De Vraag, en wij 
koppelen het terug aan gemeente en 
politiek tijdens de bewonersoverleggen: 
Ga hiervoor naar:

www.inmalburgen.nl/devraag
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Beste lezers,
Rebecca Schut en Alie Sijtsma 
besloten zeer kortgeleden hun 
werkzaamheden voor de stichting 
Heel Arnhem Schoon neer te 
leggen. Omdat wij en al de vrijwil-
ligers bij HAS aangesloten, best 
zichtbaar zijn in de wijk en u al 
veel over onze activiteiten hebt 
kunnen lezen, willen we ons be-
sluit ook in deze krant mededelen.
We besloten al bij de oprichting van 
de stichting in 2019, dat we zouden 
stoppen als een van beide, door welke 
omstandigheid dan ook, niet verder 
zou willen of kunnen. We wisten dat 
het moment ooit zou komen. We 
namen het besluit zelf, in harmonie, 
maar begrijpen ook dat het rauw op 
het dak viel van heel veel betrokken 
mensen.

Maar wat is er veel be-
reikt! 
Ooit maar samen begonnen, omdat 
we ons ergerden aan dat achteloos 
en ongeïnteresseerd neergegooide 
zwerfvuil. Later bleek, dat er al meer 
Malburgers aan het ruimen waren en 
hebben we ons verbonden. Klagen 
helpt niet zo, opruimen wel! 
Ons leeftijdsverschil speelde nooit 
een rol, ons enthousiasme en onze 
gedrevenheid liepen parallel.

Ondertussen zult u hebben kunnen 
zien, dat de opruimers met de groe-
ne hesjes niet meer weg te denken 
zijn uit het straatbeeld. Niet alleen in 
Malburgen, maar in vrijwel alle wijken 
in Arnhem. 
We zijn zo ongelooflijk trots op al die 
gedreven en enthousiaste vrijwilli-
gers. Ondertussen ruimen meer dan 
300 mensen met liefde voor de stad 
ruimen de rotzooi op. Natuurlijk doen 
we dat niet alleen, er zijn meerdere 
zwerfvuil- opruimgroepen aan het 
werk in Arnhem. Ons hart ligt ook bij 
hen.

We kregen zo’n mooie samenwerking 
met de Gemeente Arnhem, team Leef-
omgeving, Rijnstad, het Natuurcen-
trum, het KinderWijkTeam, de firma 
Dolmans, de wijk conciërges, het ROC 
Arnhem en Mac Donald Gelredome. 
Dank beste mensen voor jullie hulp en 
ondersteuning. Ook die mensen die 
we nu vergeten hier te noemen.  
Dankjulliewel, alle opruimvrijwilligers 
van HAS!!!

De een (Rebecca) heeft een fulltime-
baan, voedt alleen haar zoon op, dan 
nog het huishouden, de was enz. 
enz. Daarnaast bijna 20 uur per week 
vrijwillig aan het werk voor HAS. Diepe 
buiging voor vier jaar inzet en moti-
vatie. Haar organisatietalent staat 
buiten kijk!
Het talent van de ander (Alie) is men-
sen verbinden en enthousiasmeren. 
(ze zit of staat meestal te praten als 
iedereen opruimt…) Maar daar is een 
andere oorzaak debet aan.
Samen een goed “lopend” team, ter-
wijl we elkaar voorheen niet kenden.
Alie is allang met pensioen en wordt 
binnenkort 70 jaar. De 20 uur per week 
“aanstaan” voor HAS wordt haar te 
veel. Hoe moeilijk het ook is om te 
stoppen. Het lastige was wel, dat 
Rebecca ook geraakt werd door dit 
stoppen, want zoals gezegd: stopt de 
een, dan stopt de ander.
Niets is voor altijd, veranderingen zul-
len er altijd zijn. We kijken positief en 
trots terug op wat we samen met al 
die gedreven mensen bereikt hebben. 

“De chemie tussen ons 
is niet te vervangen 
We hebben echt wel nagedacht over 
een opvolger voor Alie.  
Dat bleek lastiger dan gedacht en de 
klik die wij samen hebben, ook zonder 
te veel woorden, is uniek en enig. De 
chemie tussen ons is niet te vervan-
gen. Slapeloze nachten volgden , buik-
pijn, hoe gaan we dit vertellen…Diepe 
zucht en de knoop werd doorgehakt.
Het geeft niet, het opent ook weer 
deuren voor anderen en andere initia-
tieven.

“Dan stoppen we nu. Ook al trek-
ken wij de stekker eruit, dat wil niet 
zeggen dat de ontstane groepen niet 
meer verder zullen gaan”, zeiden we 
tegen elkaar.
En dat bleek uit de vele mooie reacties 
die we kregen op ons besluit.

Het allermooiste van de opkomst en 
de bloei van HAS zijn de verbindingen 
die onderling ontstonden. Je leert 
elkaar kennen, ook mensen uit ver-
schillende wijken. Zo waardevol om 
te weten dat je niet alleen staat in je 
motivatie tot opruimen van zwerfvuil. 
De belevenissen op straat kunnen 
delen en de soms bizarre vondsten 
die je vaak doet.
Daarnaast zijn vriendschappen ont-
staan, hoe mooi is dat!

Hoe simpel zou het zijn als niemand 
meer iets uit handen laat vallen, ge-
woon het afval in de prullenbak doet 
of mee naar huis neemt! Hoe eenvou-
dig kan het zijn.
Stel je toch eens voor…
Stel je voor dat iedere inwoner van 
Arnhem zijn/haar eigen stoepje en 
10 meter rondom de woning schoon-
houdt… Een simpele bezem en veger 
met blik zijn voldoende!
Stel je voor als iedere ondernemer 
rondom zijn/haar bedrijf 25 meter 
schoonmaakt! 
Ook hier doet een bezem wonderen en 
een grijpstok verzorgen wij wel.
Hondenpoep? Natuurlijk ruimt het 
baasje dat op. Doe net als een aantal 
vrijwilligers: 
Bij het uitlaten van de honden gelijk 
maar even het zwerfvuil opruimen dat 
men tegenkomt.

Links: Rebecca Schut. Rechts: Alie Sijtsma  
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Zo simpel kan het zijn…een scho-
ne stad, als iedereen de schouders 
eronder gaat zetten. Mantra/Mindset: 
ik gooi niets op straat / ik ruim op en 
spreek iemand aan die dat nog niet 
begrijpt.

Dan konden honderden mensen ook 
gewoon een blokje om gaan en volop 
genieten van de mooie schone en 
groene stad. Van een park vol troep, 
van op- en afritten zonder bizar veel 
vuil. Achteloos, onverschillig neerge-
gooid.  Wandelen of fietsen zonder 
de ergernis van volkomen onnodig 
zwerfvuil. 

“Er is geen plan voor 
deze aarde
Er is geen plan B voor deze aarde.
Hoe presenteren we onze stad? Hoe 
zien we de toekomst voor de gene-
raties die na ons komen? Schoon, 
opgeruimd en verlost van plastics die 
nooit, nooit meer uit onze voedsel-
keten zullen verdwijnen? Dan zal dat 
beledigende weggooi gedrag t.o.v. 
moeder aarde moeten stoppen. 

Onze stichting stopt, maar de 
HAS-groepen in de wijken blijven 
actief.
Die groene hesjes blijven in het straat-
beeld en iedereen die dat wil kan 
aansluiten. 
Aanmelden kan bij het KinderWijk-
Team aan de Akkerwindestraat 25, 
6832 CS in Arnhem.
Mail: info@hetkinderwijkteam.nl  Tele-
foon: 06 44449851

Met groet! Rebecca Schut / Alie 
Sijtsma

Alie en Rebecca stoppen met Heel Arnhem Schoon. 
Maar… er is iemand om het stokje over te nemen. Gemeen-
te Arnhem ziet gelukkig ook het belang in van behoud 
van deze grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Daarom 
ondersteunt de gemeente het KinderWijkTeam en initia-
tiefnemer Mike Hoose bij de overname van Heel Arnhem 
Schoon (HAS). HAS maakt zo een vliegende doorstart!

Mike zelf zegt hierover: ‘Het KinderWijkTeam is ook als be-
wonersinitiatief begonnen, net als HAS. Al vanaf het begin 
van HAS hebben we onze krachten gebundeld. Ik draag 
de stichting en haar gedachtegoed een warm hart toe. Ik 
vind het dan ook erg belangrijk dat dit prachtige initiatief 
blijft bestaan. De komende maanden richt ik me daarom 
op HAS en ik probeer de taken van Alie en Rebecca zo 
goed mogelijk over te nemen. Rebecca helpt me gelukkig 
daarbij.’

Doorstart Heel Arnhem Schoon
Praktisch betekent dit dat verschillende, bestaande app 
groepen in de lucht blijven en dat Mike het mailadres 
heelarnhemschoon@hotmail.com overneemt. Ook is al 
het materiaal nu bij Mike op te halen; denk aan grijpers, 
ringen, hesjes en vuilniszakken. De peukenzuigers blijven 
ook in gebruik. Voor informatie en ondersteuning kan ie-
dereen van HAS terecht bij de locatie van het KinderWijk-
Team aan de Akkerwindestraat. Die locatie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.  
Als je iets nodig hebt, laat het dan vooraf weten, dan zorgt 
Mike of een collega dat het klaar ligt. En een kop koffie of 
thee drinken, kan natuurlijk altijd!   
Mike is telefonisch te bereiken op 06 44 44 98 51.

Dag: Elke vrijdag 
Tijd: 15:00 – 16:30

Start: vrijdag 4 oktober
Waar: Akkerwindestraat 25

Kosten: Gratis

Geef je snel op!
vol=vol

Ouder en kind moestuinieren!
Hou jij van de natuur en vind je een moestuin super interessant? 
Dan hebben we een super leuk project voor jou! De komende zes 

weken gaan kinderen elke vrijdag met hulp van een van hun ouders 
aan de slag in de buurtmoestuin. Daar leer je in anderhalf uur alles 
over de natuur en je tuin. Van zaaien tot oogsten, van wormen tot 

kevers en van bijen tot vlinders. Bovendien leer je je eigen groenten 
te verbouwen. 

Hoe cool is dat?

Aanmelden: info@hetkinderwijkteam.nl
Contact: 06-44 44 98 51
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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’

Vrijdagmiddag 30 september opende wijkwethou-
der Mark Lauriks de Tuin voor de Wijk in Immer-
loo.. Een tuin waaraan de afgelopen drie jaar met 
kinderen & jongeren onder leiding van professi-
onals uit diverse organisaties hard aan gewerkt 
werd. Het resultaat mag er zijn – aan de voorkant 
van een tegelparadijs en stekelige bosjes naar een 
uitnodigend open terras met voldoende zitge-
legenheid. Aan de achterzijde is het voormalige 
onaantrekkelijke grasveldje veranderd in een ware 
oase van spelen, ontdekken, chillen en rust met 
als iconisch middelpunt ‘de bladerhut.’
De tuin sluit hiermee naadloos aan op wat er in het 
Huis voor de Wijk plaatsvindt. Daar is met de diverse 
partnerorganisaties ook de afgelopen maanden hard 
aan gewerkt. Bijvoorbeeld de voorziening het ‘Knaplab,’ 
een uitdagend onderwijsprogramma in samenwerking 
met de Johannesschool – rond wetenschap, techniek 
en het plezier van het maken.

Veel meer dan groen alleen
Tuin voor de Wijk is veel meer dan groen alleen, het 
vormt de basis van een uitgekiend plan genaamd 
‘Malburgen maakt het.’ Dat bestaat uit de creatie van 
een eigen leefomgeving waar op dit moment hard aan 
gewerkt wordt door Huis voor de Wijk, Johannesschool, 
Wijklab en een groot aantal partners waaronder Zwart-
Werk, Stadsgras, en Collectief Soepel.  

Tuin voor de Wijk – de 
basis voor veel meer 
dan groen alleen
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 Mensendieck therapie        
www.GoedInBeweging.nl           
Houdingsverbetering, oefeningen én massage  

Behandeling van o.a. rug/ nek/schouderpijn, hoofdpijn, 
whiplash, , scoliose, hernia, sportblessures, revalidatie na 

operatie, houdings- en zwangerschapsklachten, 
hyperventilatie, stress en burn-out 

St Laurentiuslaan 18 6832CH  Arnhem                                                                            
Afspraak of info: 06 4000 2525                                                

Geen verwijzing nodig , behandeling aan huis mogelijk                           

 

 

 

 

Maak kennis met onze 
nieuwe buurtconciër-
ge!
Julius van Lent is sinds 1 april de nieuwe buurtcon-
ciërge van Dolmans Landscaping Group. Zijn werk-
gebied bestrijkt heel Arnhem Zuid. Zijn bekendheid 
bij bewoners begint ook in Malburgen te groeien, 
maar een kennismakingsinterview met Malburgen.nl 
kan natuurlijk nooit kwaad!
Vertel eens iets meer over jezelf?
‘Ik ben 28 en kom uit Arnhem. Voordat ik bij Dolmans 
kwam werken, was ik internationaal hovenier voor een 
Nederlands bedrijf in Duitsland en Polen. Daarvoor had ik 
een eigen hoveniersbedrijf. In deze functie komt alles een 
beetje bij elkaar. Ik ben voorman voor zo’n veertig mede-
werkers, uitvoerder, facilitair chef en twee dagen per week 
buurtconciërge. 

Waarvoor kunnen bewoners bij jou 
terecht?
‘Voor hulp bij (de opstart van) buurtinitiatieven. Ik onder-
steun bijvoorbeeld bij het vergroenen van winkelcentrum 
Rijkerswoerd. Maar bewoners kunnen ook bij me terecht 
met vragen over het werk van Dolmans in de wijken, denk 
aan het maaibeleid of afval weg halen. Het is belangrijk 
dat ze die stellen, want dat voorkomt onnodige frustra-
ties. Het scheelt voor iedereen gedoe als ik uitleg waarom 
ergens maairesten blijven liggen of wanneer rondslinge-
rende vuilniszakken worden opgehaald.  Eventueel kan ik 
dat ook toelichten in een buurtoverleg. Tot slot verstrek-
ken we vanuit Dolmans, zeker in de herfst, wel eens boom-
stammen, schijven van boomstammen, boomschors 
snippers of gefermenteerd blad (Bokashi) aan wie het kan 
gebruiken. Ook daarvoor moet je bij mij zijn.’

Ken je Malburgen een beetje?
‘Ik kom veel in de wijk, soms wel een paar keer per dag. Ik 
hou van de levendigheid in Malburgen. Zelf groeide ik op 
in een volkswijk in Noord, dus ik voel me hier prima thuis. 
Het is gezellig, maar er is ook veel (over-)last van afval. 

Dus, naast de tip om mij te benaderen met vragen, zou 
ik iedereen op het hart willen drukken om je eigen afval 
gewoon op een goede manier weg te gooien. Heb je een 
idee om dit op een goede manier onder de aandacht te 
brengen? Ook daarbij kun je mij betrekken. Alie van Heel 
Arnhem Schoon had een goede peukenactie in de maak. 
Daarmee wezen we mensen, op een leuke manier, op de 
overlast van rondslingerende sigarettenpeuken. Ook daar-
over denk ik graag mee.’ 

Tot slot?
‘Ik doe dit werk met heel veel plezier. De vrijheid in het werk 
en de vele contacten met mensen vind ik leuk. Wil je me 
iets vragen, betrekken bij het bedenken van een initiatief of 
inschakelen bij de uitvoering ervan? Wees altijd duidelijk 
in je verzoek. Het is voor mij belangrijk om goed te weten 
wát bewoners precies van me vragen. Het beste kun je me 
bereiken via de mail. Hopelijk ontmoeten we elkaar dan 
binnenkort ergens in de wijk!’ 
Contact met buurtconciërge Julius? 
Stuur een mail naar julius.van.lent@dolmanslandscaping 
services.com of stuur een whatsapp naar 06 5366 6681. 
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De prijzen voor energie, gas en elektriciteit, stijgen. Daardoor zijn 
gewone boodschappen ook duurder geworden. Kunt u moeilijk rond-
komen? Heeft u geldzorgen? Voorkom dat u geldproblemen krijgt en 
zoek op tijd hulp. In Arnhem staan de gemeente en organisaties in 
onze stad voor u klaar om u te helpen. Hulp vragen is de eerste stap 
om een oplossing te zoeken.

U bent welkom:
Bij een van de wijkteams. U kunt bij een van de wijkteams terecht bij geld-
problemen en als u geldzorgen heeft. Maar ook voor vragen over bijvoor-
beeld opvoeding en gezondheid, U kunt bellen voor het maken van een 
afspraak via telefoonnummer 088-226 00 00. 

• Bij GoedGeregeldArnhem. GoedGeregeldArnhem helpt u bij al uw vragen 
over geld maar ook als u hulp nodig hebt om zaken te regelen. U kunt 
naar een van de open spreekuren komen of bel voor een afspraak met 
026-312 79 99. Kijk voor meer informatie op ggarnhem.nl.

• Bij Oprecht. Oprecht is er speciaal voor jongeren tussen de 18 en 27 
jaar die geldproblemen hebben. Meer weten? Kijk op wijzijnoprecht.nl of 
app met 06-49 14 02 83.

• Bij Loket Geldzaken en Ondernemers. Dit loket is er speciaal voor 
ondernemers, is gratis en biedt hulp op maat. Meer informatie vindt u 
op arnhem.nl/geldzakenondernemers.nl. U kunt contact opnemen via, 
026-377 49 00 of mail ondernemen@arnhem.nl.

• Bij Werk en Inkomen van de gemeente. U kunt hier terecht als u niet 
genoeg inkomen heeft, meer wil weten over het vinden van werk of het 
aanvragen van een uitkering. Meer informatie vindt u op arnhem.nl/
werkeninkomen. Bellen kan via telefoonnummer 0800-1809.

Een uitgebreider overzicht, waar ook regelingen te vinden zijn, vindt u op 
www.arnhem.nl/geldzorgen.

Werken aan nieuwe regelingen voor lage inkomens
We maken ons grote zorgen om inwoners die door de stijgende prijzen 
maandelijks minder geld overhouden en moeite hebben om alles te betalen. 
Daarom werken we aan nieuwe regelingen of worden bestaande regelingen 
mogelijk uitgebreid om inwoners te helpen. Voorstellen aan de gemeente-
raad zijn onder meer: 

• Een extra energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen;
• Meer Arnhemmers met een laag inkomen helpen met energie besparen 

met behulp van energiecoaches;
• Energiezuinige wasmachine en koelkast voor inwoners met een laag 

inkomen via de bijzondere bijstand.

Moeilijk rond komen door de 
stijgende prijzen? Hier vindt 
u hulp en ondersteuning 

Ambtenaren 
op ‘wijksafari’ 
in Malburgen 
& Immerloo
Op 6 september gingen 13 jonge 
ambtenaren met twee managers 
vanuit Team Leefomgeving Mal-
burgen en de wijkmedia op ‘wijk 
safari’. Doel: de ambtenaren op de 
fiets kennis laten maken met de 
wijk en verschillende ontwikkelin-
gen die er in de wijk spelen.
De groep startte in het Bruishuis waar 
iedereen kon kennismaken met het 
Bruishuis en de wijkgeschiedenis. 
Vanaf het dak van het Bruishuis kre-
gen de ambtenaren een goed beeld 
van de hele wijk. Daarna op naar 
Malburgen West waar de groep beleid 
moesten voorstellen om de kruising 
Gelderse Rooslaan - Dovenetellaan - 
Wilgenlaan veiliger te maken. Via het 
ontwikkelterrein Olympus werd er een 
kijkje genomen bij Formupgrade in 
Oost-zuid. In wijkdeel Immerloo werd 
er een bezoek gebracht aan het Huis 
voor de Wijk en het project De Plint 
aan het Brandenburgseplein. 

vbnb: op het dak van het Bruishuis, verkeers-
vraagstuk in Malburgen West en het bezoek 
aan het Huis voor de Wijk in Immerloo. 
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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 €6,50 (alleen op vrij-
dag) per maaltijd. Ook kunt u bij ons 
terecht voor een lunch of catering. 

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. 

Werk in je wijk met het MBBB!

Zit jij al lange tijd thuis? Wil je graag werken bij een bedrijf dat je een 
baan biedt en meer inkomen? Wil je bij een bedrijf werken waarbij je aan 
de slag kan in je eigen buurt of de wijk? Dan is het Malburgs Buurt Baan 
Bedrijf iets voor jou!

Goede begeleiding en toewerken naar een contract bij 
een van onze partnerorganisaties
MBBB is er niet alleen om je te helpen aan een baan, maar kan je ook 
ondersteunen met een begeleidingsprogramma (met behoud van je uit-
kering) en een bonus! Je vergroot jouw kansen op een contract bij een 
van onze betrouwbare partners zoals: Volkshuisvesting, Drie Gasthuizen 
Groep, Dolmans Landscaping of Skalabor. Je kunt gaan werken in het 
groen of starten in het zelf-ondernemerschap.  

Ondersteuning
Wil je een bepaalde vaardigheid leren die aansluit bij je wensen en be-
hoeften, of heb je andere vragen of misschien ergens hulp bij nodig dan 
is het MBBB en haar partners er ook voor jou!  

MBBB levert al meteen wat op!
Wil je deelnemen aan het MBBB dan levert dat gelijk wat op! Iedereen 
die zich aanmeldt en mee gaat doen aan het traject krijgt namelijk 10 
dinerbonnen. 

Volgende wijkkrant een speciaal katern over het 
MBBB 
In de volgende wijkkrant een speciaal katern met alle info over het MBBB. 
Mocht je nu al alles willen weten, neem dan contact op via:  
mbbb@huisvoordewijk.nl 

Nieuwe activiteiten in het 
Huis voor de Wijk 
Nieuw: Taalonderwijs en inburge-
ringscursussen via Sagènn - Sagènn 
is er voor iedereen die ondersteuning 
zoekt bij het leren van de Nederland-
se taal, het vinden van werk en het 
behalen van een diploma op school. 
Inburgeringscursussen zijn er op de 
maandag, dinsdag, woensdag en don-
derdag. Zie het rooster op de website 
voor alle cursus tijden.  
Nieuw: Goed Geregeld Arnhem – 
ondersteuning bij financiële en 
juridische problemen. Goed Geregeld 
Arnhem helpt inwoners van Arnhem 
gratis bij vragen over geld- en regelza-
ken. Bijvoorbeeld hoe je rond kunt ko-
men met een klein inkomen. Of hoe je 
formulieren invult. Elke donderdag is 
Goed Geregeld Arnhem tussen 10:00-
12:00 uur in het Huis voor de Wijk. U 
hoeft geen afspraak te maken.  

Nieuw: Gecombineerd spreekuur Werk 
& Inkomen en Sociaal Wijkteam - In 
Arnhem zijn sociale wijkteams actief 
met ervaren coaches voor volwasse-
nen, jeugd en gezin. Ze geven je steun 
en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, 
werk en inkomen. Elke dinsdag en 
donderdag is er inloop, u hoeft geen 
afspraak te maken. Kijk voor de tijden 
in het rooster op www.huisvoordewijk.
nl 

Nieuw: Energie coaches - Voor alle 
vragen over energie en energie be-
sparen kun je terecht bij de energie 
coaches. Ze geven je direct advies of 
kunnen een afspraak regelen zodat er 
bij je thuis gekeken kan worden hoe 
het beste energie te besparen.  
De energie coaches zijn er elke 
maandag tussen 10:00 - 12:00 uur een 
afspraak maken is niet nodig. 

H
uis voor de W

ijk
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Een pand vol familie-
gevoel

 
 
 
In het Bruishuis wonen 108 mensen en vanuit het 
pand werken bijna 300 mensen. De bewoners vor-
men een mooie en diverse mix van mensen met 
verschillende culturele achtergrond, met verschil-
lende studie, werk of andere dagbesteding, maar 
bijvoorbeeld ook met verschillende seksuele ge-
aardheid. Het mooie is dat bijna iedereen die in het 
Bruishuis woont er zijn of haar weg in het leven 
vindt. Ook al is dat soms nog best een zoektocht, 
weet ook bewoner Nick Stobbe.

‘Toen ik in het Bruishuis kwam, via een bekende van 
mij die er al huurde, was mijn relatie net op de klippen 
gelopen. Na zeven jaar samenwonen, had ik daar echt 
wel last van. Ik moest erg wennen, bijvoorbeeld aan het 
weer alleen zijn. Ik dacht dat ik maar een half jaar in 
mijn studio zou blijven. Maar nu woon ik er al ruim vijf 
jaar; ik vind het leuk!’

Nick werkte eerder bij het CBR, maar door persoonlij-
ke problemen en hoge werkdruk, ontwikkelde hij een 
burn-out en een depressie. Gelukkig klimt hij inmiddels 
aardig uit het dal. Daar helpt wonen in een pand als 
het Bruishuis ook bij, denkt hij. ‘Bewoners praten met 
elkaar en helpen elkaar. Als er problemen zijn, weet je 
dat je altijd bij iemand kunt aankloppen. Voor mij voelt 
het een beetje als familie, als een warm nest. Toen ik 
me een keer heel slecht voelde, zag mijn toenmalige 
buurman dat ik verdrietig was en zei: ‘Het hoeft niet, 
maar als je even wilt langskomen of wilt praten, kan dat 
altijd.’ Hij heeft me toen echt een beetje opgevangen en 
dat is fijn. Ik heb contact met best veel bewoners. We 
drinken even koffie of een glas wijn. Voor mij als homo-
jongen voelt het hier ook veilig. Iedereen is altijd aardig, 
ik hoef hier nooit op mijn hoede te zijn.’
Inmiddels doet Nick vrijwilligerswerk bij de Stichting 
Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Hij schenkt er koffie 
voor ouderen, maakt een praatje met hen en ze doen 
samen spelletjes. Met zijn open persoonlijkheid is dat 
ideaal werk om de draad in het leven weer verder op te 
pakken. ‘Contact leggen en sfeer maken, vind ik niet 
moeilijk.

 “Ik kan goed ergens het ijs breken

Ik kan goed ergens het ijs breken. Het liefst zou ik ooit 
gaan acteren, dat lijkt me dus echt geweldig. Maar kom 
er in die wereld maar eens tussen. Bekend worden op 
een leuke manier, dat lijkt me wel wat. Ik heb wel eens 
meegedaan aan tv shows, bijvoorbeeld aan I can see 
your voice of aan een voorlichtingsfilm, maar meer nog 
niet.’ 

Eerlijk is eerlijk, soms heeft Nick nog best moeilijke mo-
menten. Maar gelukkig heeft hij altijd het gevoel dat er 
mensen om hem heen zijn, door de levendigheid van de 
speeltuin beneden, door de andere bewoners die door 
het pand bewegen, door de aanspraak her en der. ‘De 
sfeer in het pand is fijn, open. Door de combinatie van 
de mensen die er wonen, is het een plek waar het zowel 
bruist als rustig is, waardoor je er – als je dat nodig 
hebt – kunt opladen en kunt nadenken over de kant die 
je op wilt met je leven.’
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De kunst van het kijken
In en om het Bruishuis vind je allerlei kunstwerken, 
variërend van gouden engelen met aangelichte voet-
jes tot de vriendelijke reusachtige centaur met zijn 
pijl en boog bij de ingang. Aan de achterkant van 
het Bruishuis werken we aan de tuin met nog meer 
kunstwerken. Binnen in de hal zie je op het scherm 
een klok waar bouwvakkers steeds de tijd verbou-
wen, zodat je weet hoe laat het is (een kunstproject 
uit Berlijn). En op de verdiepingen zijn we bezig om 
kunstbehang met werken van het Rijksmuseum op 
te hangen, zodat je – als je de verdieping op loopt 
– even kunt genieten van een museumwerk van een 
bekende kunstschilder.
Waarom is dit?
Het zijn nogal ingewikkelde tijden voor iedereen. Kijken 
naar kunst kan er dan nét voor zorgen dat je dat even 
vergeet. Dat je verrast bent of verbaasd. Misschien verzin 
je een verhaal bij wat je ziet of brengt het je op een idee. 
Maar in ieder geval brengt het je op andere gedachten. 
Of dat nu is, omdat je denkt ‘Huh, wat hangt of staat dáár 
nou?’ of omdat je denkt: ‘Wow, dat is grappig’ of ‘Jee, dat 
is knap gemaakt’. Wil je het ook eens proberen? Loop 
langs of kom binnen en kijk gewoon. Wie weet maakt het 
je dag een stukje mooier, leuker of verrassender. Dat is de 
kunst… van het kijken naar kunst!

Oproep roton-
dekunst 
Op de rotonde aan de Zeegsingel 
groeit nu nog een wilde bende on-
kruid, maar uiteindelijk komt er een 
kunstwerk te staan. Woon je in de om-
geving van deze rotonde – of op een 
andere plek in Malburgen Oost Zuid 
- en wil je meedenken met gemeente, 
Volkshuisvesting en bewoners over 
dit kunstwerk? Stuur dan een mail 
naar Walter Klein Nienhuis via info@
serafijn.nl. 
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Beide avonden lange, goedgevulde 
tafels waaraan buren kriskras door 
elkaar zaten. Jong en oud, kersverse 
bewoners of ervaren Malburgers, en 
de wijkwethouder schoof ook nog 
aan. Heerlijk eten was er, bedacht en 
gemaakt door de Nieuwe Arnhemse 
meisjes (lees hun verhalen op de 
website van Ruimtekoers!) onder de 
bezielende leiding van chef-kok Allon 
Cheng van Stichting Vitanos. 

Arnhemse talenten
Ook niet te vergeten de geweldige 
optredens van Romy (ons lokale zang-
talent), de artiesten vanuit project 
Zuiderstroom (‘Ik ben anders dan de 
rest, but I like it!’), stadsdichter Jesse 
Laport met een lofzang op Arnhem, 

Op 23 en 24 september schoven er totaal ruim 300 buurtgenoten aan 
bij het Grote Wijkdiner. Wat een feest was het weer op de Drieslag! 

HET GROTE 
WIJKDINER, 

VEEL BUREN 
DEDEN MEE

Introdans met een prachtige ster-
vende zwaan en de Koerdische band 
Hayran die voor één grote, dansen-
de afsluiting zorgde. Host Georgios 
Lazakis verbond vanaf het podium 
enthousiast alles en iedereen met 
elkaar.

Allemaal samen, 
soms letterlijk hand in hand
Een greep uit de reacties aan en om 
de tafels: ‘Elke keer als ik omkeek, 
zag ik mensen elkaar de hand schud-
den.’ ‘Kan dit niet vaker dan één keer 
per jaar, wat ontzettend leuk!’. ‘Wat 
een cadeau om hier aan te mogen 
schuiven.’ Een bewoonster gaat zich 
aansluiten bij de Koerdische band 
Hayran. En een man die uit de dan-

Route Malburgen is gemaakt door een 
groep seniore Malburgers, samen met 
theatermaker Karlijn van Kruchten 
en het team van Ruimtekoers. De 
route is een ode aan de geschiedenis 
van de wijk. Van het zwembad in de 
Rijn tot aan dansen in Hotel Zuid, 
vanuit de persoonlijke verhalen van 
de deelnemers ga je mee op tijdreis 
door de wijk. Al deze verhalen zijn 
dadelijk te beluisteren en te zien in 
Malburgen. Op 19 november openen 
we de route met een feestelijk eve-

Route Malburgen is een theatrale audioroute langs bijzondere 
plekken waar 12 Malburgers hun persoonlijke herinneringen delen. 
Zaterdag 19 november is de opening bij Sama Sama. Kom je ook?

sende menigte op het podium kwam 
lopen, riep: ‘Hierom woon ik in Mal-
burgen. Kijk dan! Iedereen danst met 
elkaar: mannen, vrouwen, kinderen, 
alle culturen, allemaal samen, soms 
letterlijk hand in hand; dat is toch 
hoe het overal zou moeten gaan!’

Arnhem, daar ben je dan
Wijkwethouder Mark Lauriks zegt 
terugblikkend: ‘Stadsdichter Jesse 
Laport vat de avond als volgt samen: 
‘Arnhem, daar ben je dan. Moet je 
nou eens kijken, man.’ Inderdaad, 
man. Complimenten aan Ruimtekoers 
en Stichting Vitanos, Café Suikerland 
en anderen voor de organisatie. Voor 
iets wat niet ‘georganiseerd’ voelde 
vóór, maar vooral dóór de buurt. 
Naar huis ging ik op zak met: nieuwe 
ervaringen, nieuwe kennismakingen, 
nieuwe smaken, nieuwe energie én 
zin in het volgend Grote Wijkdiner.’

Daar willen we niks meer aan toevoe-
gen. Of nog één ding: Hee Buur, eet je 
volgend jaar ook (weer) mee?

nement in Sama Sama en rijden 
we de route in groepen. Tijdens de 
opening is er ruimte om andere 
Malburgers te ontmoeten en samen 
nieuwe herinneringen op te halen. 
Kom ook en vier samen de bijzondere 
geschiedenis van Malburgen!

wanneer: zaterdag 19 november
waar: Sama Sama, Malburgen
tijd: inloop 13.30 uur, start 14:00 uur
aanmelden: pim@ruimtekoers.nl 
06 33 00 6071

UITNODIGING

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD VOOR 
DE PRESENTATIE VAN ROUTE MALBURGEN!

Het kookteam! De Arnhemse Meisjes hebben samen 

met Allon Cheng van Vitanos de recepten bedacht.

Op zaterdagmiddag heeft een 

groep wijkbewoners de Drieslag 

weer een beetje meer vergroend.  

Op zaterdagmiddag was er ook veel  te 

doen voor kinderen. Natuurcentrum 

Arnhem had lieve kriebelbeestjes mee!

De Arnhemse Meisjes hebben voor het wijkdiner 

in vijf workshops het veel gekookt en geproefd.
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 Kom ook goed in beweging! 
Charlotte van der Burgh is al ruim vijftien jaar Mensen-
diecktherapeute in Malburgen. Dat betekent dat ze gespecia-
liseerd is in houdings- en bewegingstherapie. Daarmee helpt 
ze mensen die uiteenlopende klachten hebben; van rug- en 
nekpijn tot sportblessures, bekkeninstabiliteit, reuma, hernia, 
hyperventilatie of klachten na bijvoorbeeld een heupoperatie 
of een ongeluk. Het doel van de therapie? Mensen zich weer 
beter laten voelen, weer pijnvrij laten bewegen, rechtop laten 
lopen. Of door regelmatige behandeling oudere mensen nog - 
zo lang mogelijk - zo mobiel mogelijk laten zijn. 

‘Mensen hier opgelucht de deur zien uitgaan, maakt me blij’, vat 
Charlotte haar werkplezier kort samen. In haar praktijk ‘Goed in 
beweging’ komen mensen van veel verschillende leeftijden en allerlei 
verschillende culturele achtergronden. Na haar opleiding in Amster-
dam reisde Charlotte veel en woonde ze onder meer op de Antillen, 
in Trinidad, de VS en Australië. De therapeute past zich dus gemak-
kelijk aan. Naast Mensendiecktherapie geeft ze ook sportmassage. 
Mag iemand vanuit geloofsovertuiging geen kleding uittrekken, dan 
behandelt ze door de stof heen. ‘Als Mensendiecktherapeute kijk ik 
naar de gehele mens en let ik op alle details die iemands houding 
beïnvloeden. Een minimaal beenlengteverschil kan toch veel invloed 
hebben op hoe iemand beweegt. Voor mijn behandelingen is geen 
verwijzing nodig en ze worden veelal vergoed door de zorgverzeke-
ring.’

Door haar werk ziet en kent Charlotte veel mensen uit de wijk. ‘Door-
dat ik werk waar ik woon, spreken mensen me ook gemakkelijker 
aan als ze ergens last van hebben. In de supermarkt bijvoorbeeld. 
Dat vind ik juist goed, dat maakt de drempel lager om naar mij toe te 
komen. Zo kunnen klachten in een vroeg stadium verholpen worden.’ 
Soms behandelt ze ook aan huis, een uitkomst voor mensen die 
slecht te been zijn. Naast dit alles is Charlotte ook nog werkzaam als 
docente op het ArtEZ conservatorium (ze leert aankomende musici 
alles over houding en beweging) en ze is bestuurslid van de Neder-
landse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde. 

Wil je meer weten? Stuur een mail naar info@goedinbeweging.nl of 
een appje naar 06 40 00 25 25. Je vindt de praktijk van Charlotte aan 
de Sint Laurentiuslaan 18, 6832 CH in Arnhem. Je kunt ook nog een 
kijkje nemen op www.goedinbeweging.nl. 

Actie verloting gratis behandeling; doe mee!  
Weet je iemand die een behandeling hard nodig heeft of verdient?  
Denk aan een mantelzorger, een lieve buurvrouw of een familielid? 
Stuur dan een mailtje naar info@goedinbeweging.nl met daarin 
je motivatie. Elke maand wordt er 1 behandeling verloot onder de 
deelnemers. Deze actie loopt tot 01-07-2023

Er komt aankomende november een Deka-
Markt supermarkt in het voormalige pand 
van Jan Linders. Het pand aan de Hoefblad-
laan in wijkdeel West staat sinds begin juli 
leeg. Supermarktketen DekaMarkt heeft 
ook een filiaal in de wijk Presikhaaf. De-
kaMarkt supermarkten zijn te vinden in de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, 
Utrecht, Overijssel en Gelderland, met bijna 
100 vestigingen in totaal. De supermarkt-
keten is gericht op de prijsbewuste consu-
ment en voert onder andere een assorti-
ment van eigen producten en merken.

 

 
Wijkbewoners en omwonenden 
blij
Wijkbewoners en omwonenden zijn blij dat er 
relatief snel weer een supermarkt in het leeg-
staande pand komt. De afgelopen maanden 
spraken omwonenden en leden van het Wijkplat-
form Malburgen West, Stadsblokken en Mei-
nerswijk hun zorgen uit over de leegstand van 
het pand in verband met verloedering.

De supermarkt van Jan Linders die in het pand 
zat, was bijna 14 jaar als enige supermarkt 
actief in West. Voor veel bewoners dan ook een 
gemis dat Jan Linders vertrok, dat bleek alleen 
al uit de vele reacties dat de wijkmedia ontving 
naar aanleiding van een online artikel over het 
vertrek.

Zorgen om Hoefbladlaan 
Er is niet alleen behoefte aan een nieuwe super-
markt. Zo is een groepje bewoners bezig om de 
leefbaarheid aan de Hoefbladlaan te verbeteren. 
Er wordt onder andere gekeken naar de plint met 
ondernemers aan de overzijde van de toekom-
stige DekaMarkt en de aanpak van de openbare 
ruimte aan beide zijden van de Hoefbladlaan. In 
een volgende krant een interview met de initia-
tiefnemers hiervan. 

Er komt weer een 
supermarkt in 
Malburgen West  
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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.
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Malburgen is een jonge wijk, die 
zijn begin kent in 1937 en na de 
2e wereldoorlog in rap tempo 
uitbreidt. In deze serie gaan we 
op ontdekkingstocht door de wijk. 
Deze keer: De John Frostbrug  Een vaste Rijnbrug 
Door al het verkeer op de Rijn kan het 
zomaar gebeuren dat Arnhemmers 
zo’n 40 minuten moeten wachten 
voordat ze de schipbrug over kun-
nen. Dit zal één van de redenen zijn 
geweest dat eind 19e eeuw geopperd 
wordt een vaste Rijnbrug te bouwen. 
In maart 1913 wordt besloten om de 
brug ter hoogte van de Lauwersgracht 
te bouwen, maar door de crisis ten 
gevolge van de eerste wereldoorlog 
worden de plannen uitgesteld. Wan-
neer er in 1927 een rijkswegenplan 
op tafel ligt komt er weer schot in de 
zaak. 

De keuze, een verstijfde staafboog-
brug met een lichte constructie geko-
zen die past bij de stadsbebouwing 
die ‘niet groot van schaal en klein-
steedsch van karakter’ is. De grootste 
overspanning, die over het zomerbed, 
is 120 meter. Bijzonder detail zijn de 
twee tolhuisjes. Als in april 1935 de 
brug opengesteld wordt komt er geen 
feestelijk opening doordat er nog 
steeds onenigheid is over het al dan 
niet heffen van tol. Uiteindelijk wordt 
er besloten om op iedere liter benzi-
ne een halve cent te heffen, zodat er 
op 16 juni 1936 alsnog een officiële 
opening plaats kan vinden, waarbij ko-
ningin Wilhelmina de brug overloopt.

Geen Brug
Als op 10 mei 1940 Duitsland Neder-
land binnen valt wordt de Rijnbrug 
door Nederlandse soldaten van het 4e 
regiment Huzaren opgeblazen. Al op 
15 mei hebben de Duitsers een ponton-
brug  gereed voor het militair verkeer. 
Omdat hij de scheepvaart blokkeert 
is hij maar 10 dagen in gebruik. Daar-
na zijn de Arnhemmers aangewezen 
op veerdiensten; 2 voetveren en een 
Maasaak die ook auto’s kan vervoe-
ren. De Maasaak wordt in maart 1941 
vervangen door de schipbrug op zijn 
oude stek. 
De herbouw van de Rijnbrug vordert 
traag. In december 1943 is de brug 
voor Duits snelverkeer open. Burgers 
moeten wachten tot de zomer van 
1944 voordat zij er over mogen. 

De Slag om Arnhem
Begin september 1944 gaan er geruch-
ten dat de geallieerden de Nederlandse 
grens hebben bereikt. 
Veel Duitsers trekken zich terug over 
de Rijnbrug onder andere op de Veluwe 
om zich te hergroeperen. Tevens wordt 
het afweergeschut bij de Rijnbruggen 
versterkt. 
De geallieerden bedenken in de tus-
sentijd operatie Market Garden om zo 
vanuit het noorden Duitsland binnen 
te kunnen vallen. Luchtlandingstroe-
pen moeten in dit plan de belangrijke 
bruggen in Nederland veilig stellen, 
waardoor grondtroepen snel kunnen 
oprukken. De planning is om in drie 
dagen in Arnhem te zijn. 

 

Op 17 september 1944 begint de 
Slag om Arnhem met bombardemen-
ten. 
Parachutisten landen op de heide 
nabij Wolfheze en Heelsum. Al snel 
stuiten de geallieerden op de restan-
ten van de SS-Pantserdivisies die 
zich eerder over de Rijn terug trok-
ken. Hierdoor bereikt slechts één ba-
taljon, onder leiding van luitenant-ko-
lonel John Dutton Frost, de Rijnbrug 
in Arnhem, alwaar ze het noordelijke 
landhoofd bezetten.
Ook de grondtroepen in het zuiden 
komen meer weerstand tegen dan 
verwacht. Pas in de avond van 20 
september lukt het de geallieerden 
de Waalbrug bij Nijmegen te verove-
ren. In Arnhem is de situatie onder-
tussen penibel. De Britten zitten zon-
der water en voedsel en zijn vrijwel 
door hun munitie heen. Tijdens een 
korte wapenstilstand worden de Brit-
se gewonden, waaronder Frost zelf, 
overgedragen aan de Duitsers. 
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Goede buren, 
die windmo-
lens!
Sinds een aantal maanden wekken 
drie stevige windmolens groene 
energie op aan de rand van de 
Pleijroute. Wat niet iedereen weet, 
is dat er ook een omgevingsfonds 
in het leven is geroepen. Van ieder 
opgewekt megawattuur wordt 
vijftien jaar lang 50 eurocent in 
het fonds gestort voor projecten in 
de directe omgeving van de wind-
molens. Dat betekent dat er uit 
dit fonds ook zo’n 3000 euro per 
jaar beschikbaar is voor projecten 
in Malburgen. Hoe dat zit, lees je 
hieronder.

Van Raad naar daad
In september 2017 werd de omge-
vingsraad voor windpark Koningspleij 
2017 opgericht. In die raad zaten 
vertegenwoordigers, bewoners en 
bedrijven, uit de directe omgeving van 
het windpark. Dus uit Presikhaaf, Wes-
tervoort, Huissen, Malburgen en het 
Broek. Deze omgevingsraad heeft ad-
vies uitgebracht over de opzet en de 
doelen van een omgevingsfonds. Dat 
advies heeft VOF windpark Konings-
pleij overgenomen en omgezet in de 
Regeling voor het omgevingsfonds. 
Alle informatie over deze regeling is 
te vinden op de website van Windpark 
Koningspleij onder het kopje ‘omge-
ving’. 

Wat betekent zo’n fonds 
voor ons?
Heb je als bewoner of als bewoners-
groep een initiatief of een project 
dat bijdraagt aan de duurzaamheid 
en/of de leefbaarheid in de wijk? 
Dan kun je daarvoor een aanvraag 
indienen bij het omgevingsfonds. De 
eerste aanvraagronde start in 2023. 
Dat betekent dat je tussen 1 januari 
en 1 maart een aanvraag kunt doen. 
Het belangrijkste criterium is dat een 
project een bijdrage moet leveren aan 
duurzaamheid en leefbaarheid in de 
wijk. Dat kan zijn op het gebied van 
klimaat of milieu, maar ook op sociaal 
vlak. Een beoordelingscommissie 
gaat zich vervolgens buigen over de 
aanvragen. 

Er is een voorbereidingsgroep met 
daarin bewoners uit alle betrokken wij-
ken die het voorwerk doet voor deze 
beoordelingscommissie. Namens 
Malburgen zitten bewoners Hans 
Gerritsen en Hans van den Hoorn in 
deze voorbereidingsgroep. Zij kunnen 
eventueel ook helpen bij het volle-
dig maken van een aanvraag. Als je 
vragen hebt, kun je die mailen naar 
omgevingsfonds@windparkkonings-
pleij.nl. 

Hans Gerritsen woont sinds anderhalf 
jaar in Malburgen. Hij is geïnteres-
seerd in duurzaamheid en circulaire 
economie. ‘Het windmolenpark ligt 
naast de deur’, vertelt hij. ‘Ik vind het 
belangrijk om daarbij betrokken te zijn 
en ook om medebewoners van infor-
matie te voorzien. Als er geen (goede) 
communicatie is, voelen mensen 
zich al snel gepasseerd en ontstaat 
er onbegrip. Persoonlijk vind ik de 
windmolens mooi, ze hebben voor mij 
een bijna rustgevend effect. Maar ik 
weet dat mensen er soms anders over 
denken. Windpark Koningspleij vindt 
‘goed nabuurschap’ van belang, van-
daar het omgevingsfonds. De oproep 
vanuit ons als betrokken bewoners 
aan medewijkbewoners is: besef dat 
dit fonds er is! Heb je een initiatief of 
project dat de wijk duurzaam helpt 
verbeteren? Dien dan een aanvraag 
in!’

Wil je meer weten? In de volgende 
editie van de wijkkrant komt meer 
informatie. Je kunt ook kijken op 
www.windparkkoningspleij.nl

Het laatste verzet bij de brug word 
op 21 september door de Duitsers 
gebroken.

De brug wordt op 6 en 7 oktober door 
Amerikaanse bommenwerpers vrijwel 
vernield. Enkel voetgangers kunnen 
de brug nog over. Het restant van 
de brug wordt op 4 februari door de 
Duitsers opgeblazen. Arnhem wordt 
uiteindelijk op 15 april 1945 bevrijd.  

Een nieuwe brug
De geallieerden herstellen de ver-
binding over de Rijn met behulp van 
Baileybruggen, die bestaan uit lichte, 
snel in elkaar te zetten elementen. 
Een eerste dubbele Baileybrug ligt 
een kleine twee maanden op pontons 
op de locatie van de oude schipbrug. 
Ook een tweede wordt vervangen, in 
februari 1946, door een derde dubbele 
Baileybrug die op de pijlers van de ver-
woeste Rijnbrug wordt geplaatst. Voor 
fietsers en voetgangers is er slechts 
een smal pad met een touw als leu-
ning waarvan het houten brugdek ’s 
winters erg glad kan worden.  

De vooroorlogse brug wordt als 
prototype voor de te herbouwen brug 
gebruikt. De nieuwe brug wordt deels 
naast de Baileybrug op de oude pijlers 
gebouwd. De Baileybrug hoeft zo pas 
op het laatste moment, in april 1950, 
afgebroken te worden. Door middel 
van een verrolling wordt de nieuwe 
brug op zijn plaats op de oude pijlers 
gebracht. Op 9 mei 1950 wordt de 
brug geopend. 
Op 17 september 1978 wordt de 
brug, in aanwezigheid van John Frost 
zelf, naar hem genoemd. Ter nage-
dachtenis aan de gesneuvelde Britse 
parachutisten van de First Airborne 
Division zijn de leuningen van de brug 
maroon-red geschilderd, de kleur van 
hun baretten.  
 
Tekst & research, Karin Beisiegel 



Bouwplannen Veerpolderstraat: “Is dit wat de wijk 
nodig heeft?” 
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Wijkbewoners bezorgd over 
plannen Volkshuisvesting 
achter MFC Malburcht aan 
de Veerpolderstraat

,,

Het plan van woningcorporatie 
Volkshuisvesting om op de locatie 
achter MFC De Malburcht aan de 
Veerpolderstraat 40 appartementen 
te bouwen, stuit op weerstand bij om-
wonenden en wijkbewoners. Tijdens 
een bijeenkomst in het hoofdkantoor 
van Volkshuisvesting als vervolg op 
eerder georganiseerde inloopbijeen-
komsten in de wijk, gaven aanwezige 
wijkbewoners nogmaals aan wat hun 
bezwaren zijn, en vooral ook waarom 
dit plan nu juist niet goed is voor dit 
deel van wijkdeel Malburgen Oost-
Noord - de Vissenbbuurt.  

Niet tegen bouw van ap-
partementen, wel tegen 
‘propwerk’  
Als de plannen doorgaan dan komen 
er 40 sociale huurappartementen 
voor 1- of 2 persoonshuishouden plus 
een zorglocatie voor dementerende 
bejaarden met 20 wooneenheden. 
Er blijft dan vrijwel niets over van het 
groene terrein dat het nu is. Dat wordt 
gebruikt door de school als school-
plein en kinderen en jongeren uit de 
buurt om er te spelen.  
Betrokken bewoners omschrijven het 
plan nu als propwerk, er wordt totaal 
niet gekeken naar de behoeften van 
de omgeving.

Zorgen om type bouw
Er zijn dan vooral ook zorgen om het-
geplande type bebouwing. In dit deel 
van wijkdeel Malburgen Oost-Noord 
is er al een zeer hoog percentage 
sociale huurwoningen. Een gemel-
leerde samenstelling van de wijk 
zorgt voor een gezonde wijk. Daar is 
op dit moment geen sprake van in dit 
deel van Oost-Noord dat zeer slecht 
scoort als het gaat om leefbaarheid 
en veiligheid.. 

DWS  
 
Zorgen zijn er ook om DWS. Met de 
geplande nieuwbouw gaat de huidige 
locatie van muziekvereniging D.W.S 
(Door Wilskracht Sterk) verdwijnen. Er 
is door gemeente toegezegd dat DWS 
behouden zal blijven voor de wijk.  

Zo ligt er het idee om DWS aan de 
voorzijde van MFC de Malburcht 
te huisvesten, tegen de bestaande 
bebouwing van de Malburcht aan. 
Bewoners gaven tijdens de bijeen-
komst aan hier geen vertrouwen in te 
hebben. De kosten zullen hoogstwaar-
schijnlijk te hoog zijn. Bewoners zien 
dan ook graag concrete plannen om 
DWS te behouden voordat er gebouwd 
gaat worden.  

...Participatie?
Eigenlijk is die er niet. Bewoners ac-
tief in de wijkbeheergroep Oost-Noord 
is jarenlang toegezegd dat ze vanaf 
het allereerste begin mee te mogen 
denken over de plannen aan de Veer-
polderstraat.  

Het plan dat er nu ligt is zonder enige 
inspraak tot stand gekomen. Bewo-
ners voelen zich juist niet gehoord 
en er is niets gedaan met eerdere 
input. Ondanks dat Volkshuisvesting 
aangeeft het tot nu toe een geslaagd 
participatieproces te vinden.

Meer informatie
U maakt zich ook zorgen over deze 
plannen aan de Veerpolderstraat 
grenzend aan de Vissenbuurt? U wilt 
meer weten of zich aanmelden voor 
een volgende bewonersbijeenkomst 
in de wijk? Kom naar de wijkbeheer-
groepvergadering en/of  mail dan naar 
info@malburger.nl of kijk op: www.
malburgen.nl voor meer informatie.
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Gemeente Arnhem infonummer 
0800 - 1809 (gratis nummer) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
VHV informatienummer 
026 - 371 27 12 
 
Wijkmedia Malburgen 
Voor al het laatste nieuws, wijk-
informatie en de krant in PDF zie: 
www.malburgen.nl & inmalburgen.
nl

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

       CONTACT MET...

Achterklap

Team Leefomgeving 

- 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

Neem ook deel in 
een wijkbeheer-
groep of Wijkplat-
form 
Malburgen, Immerloo en Het Duif-
je is een fijne wijk om te wonen.
Toch zijn er ook delen en buurten
waar het minder goed gaat. Het is
daarom belangrijk dat er een brede
betrokkenheid is van bewoners
en organisaties die samen de wijk
willen verbeteren, hun kennis en
ervaring willen delen en elkaar
willen adviseren. Een wijk leer je
niet kennen uit cijfers, een wijk
leer je kennen door er te wonen,
en dat zie en hoor je goed terug in
een wijkplatform of wijkbeheer-
groep.

Wijkplatforms & wijkbe-
heergroepen
Nergens anders in Arnhem is
de betrokkenheid van bewoners en
de mogelijkheid om mee te doen
zo goed geregeld als in onze wijk.
Zo zijn er twee wijkplatforms actief.
Een in wijkdeel Oost, en een in wijk-
deel West. Omdat wijkdeel Oost (alles
ten oosten van de Nijmeegseweg) zo
groot is, zijn er in dit wijkdeel ook nog
vier wijkbeheergroepen actief. Elke
wijkbeheergroep heeft betrekking op
een deel Malburgen Oost: zo is er een
wijkbeheergroep Het Duifje, Immerloo,
Oost-Zuid en Oost-Noord. In totaal
zijn er wijkbreed rond de 75 bewoners 
actief in het wijkbeheer. Naast
afgevaardigden vanuit tal van andere
organisaties zoals: gemeente, politie,
de politiek en corporatie Volkshuis-
vesting.

Neem ook deel in een 
wijkplatform of wijkbe-
heergroep
Inspraak over bouwen, meer groen in 
de wijk of het tegengaan van
overlast? Welk onderwerp je ook voor
je buurt of wijk belangrijk vindt kan
gezamenlijk worden besproken met
andere bewoners en organisaties in
een wijkbeheergroep of wijkplatform.
Samen wordt er dan gekeken naar
ideeën of oplossingen. Interesse? 
Stuur dan een mailtje naar: 
 info@malburger.nl



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

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


