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kijk op de wijk
Bloemendal Optiek
Tekst: Marlies Hummelen
Deze keer de Kijk op de Wijk van iemand die eigenlijk net
vertrokken is: na bijna 54 jaar Spijkerkwartier is Bloemendal Optiek, tot voor kort gevestigd op de hoek van de
Steenstraat en de Hertogstraat, verhuisd naar een nieuw
pand aan de Velperweg 56a.
Brillen en telescopen
Dirk-Jan Bloemendal zit midden in de hectiek van de
verhuizing, die een week eerder plaatsvindt dan gepland.
De KPN heeft de telefoon nog niet aangesloten, dus zit hij
met een mobieltje aan elk oor de laatste details te regelen.
Te midden van bloemstukken met felicitaties en brillenschappen in wording vertelt hij over de beginjaren van
de zaak.

Dirk-Jan Bloemendal
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Zijn vader begon in 1955 met een foto- en optiekwinkel.
Drie jaar later nam hij de winkel van de buurman over, die
hoortoestellen verkocht en ermee wilde stoppen. In de
jaren zestig werd er een stuk aangebouwd, later werd ook
de bovenetage in gebruik genomen. Dirk-Jan Bloemendal
zelf is geboren en getogen in het Spijkerkwartier. In 1982
kwam hij in de zaak. ‘Ik heb dit altijd wel willen doen,
brillen verkopen. Ik heb er ook allerlei opleidingen voor
gevolgd, onder andere voor optometrist. Dan kun je
eigenlijk een deel van het werk van een oog- of huisarts
doen. Je moet oogziektes kunnen herkennen.’ Hij verkoopt
ook verrekijkers en telescopen: intrigerende instrumenten
voor liefhebbers. ‘Dat is nog iets van vroeger. Als je daar
eenmaal een naam mee hebt opgebouwd, blijven de
mensen komen.’ Hij is nog steeds zelfstandig ondernemer,
met een klein team van vier mensen. ‘Dat is toch het
leukste, het maakt het werk heel divers. Het ene moment
adviseer je iemand bij de aanschaf van een verrekijker, het
volgende doe je een oogmeting. Bij een grote keten is het
toch meer lopende-bandwerk.’

kijk op de wijk

Afscheid
Als hij aan het Spijkerkwartier van vroeger terugdenkt,
komen een paar hele oude herinneringen boven. Aan
Thialf, waar hij als klein kind nog ging zwemmen. ‘En dan
zwaaide je gewoon naar de meisjes achter de ramen.’ Hij
ging naar kleuterschool De Rank. ‘Die hoorde bij de kerk.
Op de plek waar nu de MTS staat, was vroeger onze
speelplaats.’ Winkels waren er niet veel in de directe
omgeving. Je had Hengeveld, op de hoek waar later het
groentewinkeltje van Rudy Kousbroek zat, en daar schuintegenover zat een kantoorboekhandel, De Bieb. Aan de
jaren ’80, toen hij zelf in de winkel werkte, heeft hij heel
negatieve herinneringen. Vijftien inbraken in een jaar...
De Steenstraat in zijn huidige vorm vindt hij ‘ver-schrikke-lijk! Onmogelijk om er te komen met die nieuwe
verkeersroutes.

En die bloembakken hadden ze ook nooit moeten neerzetten. Het zijn meer vuilnisbakken geworden.’ Met de
nieuwe plannen voor de Steenstraat heeft hij zich niet
meer beziggehouden. Praktische overwegingen als parkeergelegenheid en bereikbaarheid, en een winkel zonder
trap, hebben hem doen besluiten om te verhuizen. En hij is
erg blij met de nieuwe locatie. Maar het afscheid valt hem
nog niet mee. ‘Je kunt wel zeggen: ‘het doet me niks’, maar
het is toch wel heftig hoor, zo’n verhuizing!’
Volgende week moet alles echt af zijn. En dan moet het
Spijkerkwartier alweer een van de oudere speciaalzaken
missen!

Bloemendal Optiek weg uit de Steenstraat.
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Feestelijke opening
Playground Thialf
Tekst: Marlies Hummelen
Acht weken is er met man en macht aan gewerkt, en op 15
oktober werd hij feestelijk geopend: de Richard Krajicek
Playground op Thialf, kortweg Playground Thialf.
Het centrale deel van Thialf ligt er glanzend blauw bij,
voorzien van kleurige belijningen. Je kunt er onder andere
basketballen, voetballen en, uiteraard, tennissen. De
ofﬁciële eerste bal werd op deze regenachtige woensdagmiddag geslagen door wethouder Barth van Eeten, waarna
de vele aanwezige kinderen onmiddellijk bezit namen van
het veld.
Nico Verrips van Sportbedrijf Arnhem is ontzettend
verguld met dit tweede Krajicekveld in Arnhem. ‘Een
geweldige aanwinst voor de wijk en ver daarbuiten. Je
kunt hier alle straatsporten beoefenen in een veilige
omgeving en er is goede begeleiding.’
Tal van instanties hebben bijgedragen aan het project. De
Richard Krajicek Foundation zelf heeft 20.000 euro op
tafel gelegd. Bovendien doet ze nog meer. Naast het
oprichten van de playgrounds, nu al meer dan 50 in
Nederland, leidt ze ook sportbegeleiders op in workshops
en op een jaarlijkse trainingsdag. En ze reikt beurzen uit
aan jongeren die daarmee een jaar lang een opleiding naar
keuze kunnen volgen. Ook op Thialf hebben al een aantal
jongeren die kans gekregen, waaronder sportleider Hamid
El Messaoudi. Volgens Verrips hebben de Krajicek
Playgrounds door al deze activiteiten een soort olievlekwerking: ‘Steeds meer organisaties raken erbij betrokken,
steeds meer kinderen kunnen op deze manier gaan
sporten en daarin ook doorgroeien als ze willen.’

Wethouder Barth van Eeten verricht de opening.

Overigens wil Thialf zich niet alleen op jonge kinderen
richten, maar nadrukkelijk ook op tieners, jongeren en op
termijn ook op senioren. Er is al een begin gemaakt met
avondopenstelling: elke dinsdagavond kun je er terecht.
‘We werken samen met scholen en kinderopvang SKAR,
er komen sportclinics, tournooien en nog meer vakantieactiviteiten’, vertelt Verrips. ‘Het moet niet alleen een sporten spelvoorziening worden, maar ook een ontmoetingsplek voor alle leeftijden en culturen.’ Thialf staat hiermee
na een aantal onzekere jaren weer duidelijk op de Arnhemse kaart. ‘Nu kunnen ze niet meer om ons heen!’, stelt Nico
Verrips tevreden vast.
Thialf is altijd blij met vrijwilligers: als je je aanmeldt, kun
je zelf kiezen aan welke activiteiten je wilt meewerken. Je
kunt ook donateur worden van de Stichting Thialf, voor
(minimaal) 10 euro per jaar.
Informatie en aanmelden bij Mo Ganzevles,
Thialf, 026-442 20 95.
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Technoplanet:
techniek is leuk!
Tekst: Marlies Hummelen
Wie het nogal grauwe gebouw van de MTS aan de Thorbeckestraat betreedt via de ﬁetsenkelder en daar even linksaf
slaat, stapt opeens een kleurige wereld binnen. Gele,
groene en rode vlakken op de vloer, bonte constructies op
alle tafels of hangend aan de muren. Hier zetelt sinds 2006
Technoplanet, een organisatie die kinderen in aanraking
wil brengen met techniek in de ruimste zin van het woord.
Onderzoeken en ontdekken
Technoplanet is voortgekomen uit de Jonge Onderzoekers
en bestaat inmiddels al 35 jaar. Maaike Vervoort, projectmanager van Technoplanet: ‘Onze bedoeling is om een
brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. We willen
kinderen laten zien en ervaren wat techniek allemaal kan
inhouden, en vooral hoe leuk het is!’ Daarbij gaat het
volgens Vervoort niet alleen om het maken, maar vooral
om het onderzoeken en ontdekken. Bij Technoplanet
kunnen kinderen dat met “echte” gereedschappen en
materialen doen, dezelfde spullen die electromonteurs,
timmerlieden en scheikundigen ook gebruiken.
Vervoort: ‘We proberen zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk te blijven. Naast het onderwijs, zoals het ROC, is
het bedrijfsleven dan ook heel nauw betrokken bij Technoplanet. Zo leveren ze veel materiaal waarmee de kinderen
aan de slag kunnen.’ In de Kennismaand oktober, met als
thema ‘Kraak de Code’, had een beveiligingsbedrijf bijvoorbeeld een heuse kluis ter beschikking gesteld die de
kinderen mochten kraken...

Ook is de organisatie betrokken bij het Solarta-project,
waarbij leerlingen uit groep acht in een speciaal laboratorium van AkzoNobel met materialen van het bedrijf
scheikundige proeven kunnen doen. Technoplanet levert
daarvoor de geschoolde begeleiders. Want niet iedere
technicus kan ook goed met kinderen overweg.
De bezoekers van Technoplanet komen voor negentig
procent via scholen, vertelt Vervoort. Van basisonderwijs
tot de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Er
worden bij Technoplanet of op school lessen verzorgd,
soms gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Vervoort: ‘We
beginnen zo rond groep vijf. Dan is het nog heel basaal:
fotograﬁe, zeefdrukken, eenvoudige metaalbewerking.’ In
een belendend atelier laat Joris van negen enthousiast de
foto’s zien die hij in de doka heeft gemaakt met uitgeknipte ﬁguurtjes en fotograﬁsch papier. Elders zijn kinderen
bezig een vochtmeter te solderen of een T-shirt te bedrukken.
Ook na schooltijd kun je hier overigens terecht: elke dag
zijn er tot zes uur cursussen voor kinderen die het gewoon
leuk vinden om zelf iets te maken. En je kunt er je verjaarspartijtje houden!
Voor meer informatie: www.technoplanet.nl
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onzichtbare zaken
lopende zaken
Creativiteit, energie
en ontspanning:
Creos
Tekst: Gonnie Verbruggen
‘Met zoveel bagage in mijn rugzak moet het lukken’, dacht
Esther Wittenberg toen ze in 2000 de stap zette van de
bijstand naar het ondernemerschap en haar bedrijf Creos
oprichtte. Creos is gevestigd op de Driekoningendwarsstraat 55, het adres waar Esther vanaf 1996 woont. Ze had
toen een opleiding aan de kunstacademie, een opleiding
personeel en organisatie en een wetenschappelijke studie
antropologie achter de rug. Esther: ‘De eerste twee
opleidingen gebruik ik nu het meest. Door de antropologie
beschik ik over een brede mensenkennis’.
In de tijd dat Esther Creos oprichtte was er veel aandacht
voor stress op het werk en had Esther zelf te kampen met
een muisarm. Vrienden wezen haar op shiatsu, oftewel
drukpuntmassage. Dat bleek haar te helpen en toen haar
carrière ook nog eens een richting insloeg die ze niet zag
zitten, besloot ze om een opleiding voor shiatsu-masseur
te volgen en voor zichzelf te beginnen. ‘Ik kwam helemaal
niet uit een omgeving van ondernemers’, legt Esther uit.
Creos staat voor Centrum voor Creativiteit, Energie en
Ontspanning. ‘Mijn doel is om mensen met stressklachten
in bedrijven of in hun privé-leven ontspanning te bieden,
om ze te leren wat stress is en hoe je het kunt voorkomen.
Door mensen iets te laten tekenen of schilderen piekeren
ze even niet. Als ze zich hiervan bewust worden, ontstaat
er ruimte en ontspanning.’

Bewustwording en beweging
Esther werkt als freelancer voor bedrijven en particulieren. Voor die laatste groep heeft zij schilder- en massagecursussen in de aanbieding. ‘Bijvoorbeeld in het Stadspastoraat op de Driekoningendwarsstraat geef ik schilderles’,
vertelt Esther, ‘Daar gaat het meer om de bezinnende kant
ervan.’ Daarnaast werkt ze als coach met mensen die al
jaren dingen maken en meer uit hun creativiteit willen
halen. Het coachen, net als het masseren, doet Esther op
individuele basis bij Creos of bij mensen thuis. Voor
mensen met een persoonsgebonden budget kan Esther een
creatieve dagbesteding ontwikkelen. ‘Bijvoorbeeld voor
autisten, die graag willen fotograferen of pottenbakken,
maar dat zelf niet kunnen organiseren. Vaak komt er meer
bij kijken bij deze mensen. Ik geef niet alleen les, maar eet
bijvoorbeeld ook met ze.’
De laatste tijd legt Esther de nadruk meer op bewustwording dan op stress. Zij komt in haar werk met allerlei
mensen in contact en dat geeft haar veel voldoening.
Vooral als zij ziet hoe mensen die vastzaten lichamelijk of
geestelijk in beweging komen, geeft dat haar een kick.
Esther: ‘Dat is heel bijzonder. Mensen komen in beweging
en ik ook. Hun creativiteit voedt mij weer’.
Ze ziet voldoende toekomst voor haar bedrijf, want ‘zolang
mensen niet lekker in hun vel zitten is er voor mij werk
aan de winkel’.
Verscholen speeltuintjes
Esther voelt zich thuis in het Spijkerkwartier. ‘Leuk dat er
voor kinderen overal speeltuintjes en speelplaatsjes
verscholen liggen tussen de tussen de huizen. Het multiculti-gebeuren bevalt mij heel goed en de groengroep doet
natuurlijk ook heel goede dingen. Ik vind het wel een
slordige zaak dat de politiek geen alternatieve plaats heeft
geboden voor de prostitutie, die nu uit de wijk is verdwenen,’ aldus Esther Wittenberg.
Meer weten? Kijk op www.creos.nl of bel 026-4460404.

Esther Wittenberg
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onzichtbare zaken
lopende zaken
Sportcentrum Indoor
Action
Tekst: Gonnie Verbruggen
De sportieve wijkbewoner hoeft niet ver te zoeken voor
een stevige work-out. Sportschool Indoor Action, gevestigd in het oude sportfondsenbad op de Boekhorstenstraat
75, heeft een zeer divers aanbod. In deze wijkkrant is Kees
Neijenhuis, informatiemedewerker bij Indoor Action aan
het woord. Kees: ‘De sportschool is elf jaar geleden heel
klein begonnen.’ De drie oprichters zijn de huidige eigenaren. Indoor Action behoort nu tot de leidende clubs in
Nederland en is de grootste sportschool in het land in een
stadscentrum. ‘We zijn leidend als het gaat om de manier
waarop we gebruik maken van milieuverantwoorde
technieken. Ons aircosysteem wisselt bijvoorbeeld warmte
uit met de aarde door grondwater op te pompen. Hierdoor
hebben we het voor een sportschool ideale systeem’, legt
Kees uit. Maar ook de ruimte, de apparatuur en de opleiding van de instructeurs zijn van hoog niveau.
Kinderopvang en fysiotherapeut
Hoewel het gebouw drie keer is verbouwd zijn het zwembad en de tribunes goed herkenbaar. Kees: ‘In de grote zaal
is het oorspronkelijke plafond nog aanwezig en ook het
trappenhuis is nog intact’. Verder is de kinderopvang in
het oude kantoortje gehuisvest. ‘Ja, onze leden kunnen
kosteloos van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur ’s
ochtends en 1 uur ’s middags gebruik maken van de
kinderopvang.’ In totaal beschikt Indoor Action over drie
etages waar kan worden gesport, twee in het voormalige
zwembad en een op de tribunes. Het is een enorme, maar
toch mooie ruimte waar sporters onder begeleiding van
instructeurs en fysiotherapeuten individueel kunnen
ﬁtnessen of in een groep mee kunnen doen aan een les.
Een afspraak met de fysiotherapeut is gratis. Kees: ‘Dat is
in de meeste sportscholen niet zo.’ Ook het gratis lenen
van dvd’s is bijzonder voor een sportschool. ‘Onze videotheek heeft 700 titels.’

Je zult er dus geen trilapparaten om af te vallen aantreffen. Wel heeft Indoor Action het Diplan-programma om af
te vallen. Daarbij worden leden begeleid bij de training én
bij de voeding. Kees: ‘We geven recepten voor maaltijden.
Dit programma bespaart kosten, want de boodschappen
worden goedkoper. Ook beschikken we over een geheel
vernieuwd saunacomplex.’
Aanbieding voor lezers wijkkrant
‘Er komen hier veel buurtbewoners; ik kom regelmatig
onze leden in de buurt tegen.’ Bij de sportschool werken
35 mensen, waarvan ongeveer de helft als parttimer. ‘Deze
medewerkers werken vier tot zes uur per week bij ons als
instructeur, naast hun baan.’ De medewerkers van Indoor
Action voelen zich goed thuis in de wijk. Kees: ‘Het
Spijkerkwartier is een jonge, ondernemende wijk, met veel
winkels en natuurlijk de Steenstraat. Dat bevalt heel goed.
Alleen het parkeren is een probleem, maar dat geldt
natuurlijk ook voor de bewoners.’
Speciaal voor de lezers van de wijkkrant heeft Kees een
leuke aanbieding. Wie vóór 15 december met de wijkkrant
in de hand bij Indoor Action binnenloopt kan een abonnement afsluiten waarvan de eerste maand gratis is.
Meer weten? Loop eens binnen bij Indoor Action, kijk op
www.indooraction.nl of bel 026-4461186.

Kees
Neijenhuis

‘Het gaat hier om gezondheid én gezelligheid’, vertelt
Kees, ‘Wij willen dat iedereen zich hier thuis voelt.’ Het
ledenbestand van Indoor Action is dan ook heel divers. Het
oudste lid is 83 jaar. Ook mensen met overgewicht zijn van
harte welkom. Wijkbewoners die vrezen zich alleen te
kunnen vertonen met strakke lijven en dito kleding,
moeten echt eens langs komen. Indoor Action doet niet
mee met de hypes.
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Toen en nu:
Prins Hendrikstraat
De Prins Hendrikstraat gezien vanaf de Parkstraat.
Foto boven: Prins Hendrikstraat 1983
Foto onder: Prins Hendrikstraat 2008
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food around
the corner
Het geheime
ingrediënt
Tekst: Bob van Egdom
U weet inmiddels wat dat geheime ingrediënt is: Liefde!
Nu, dat ingrediënt maakt dat ik mijn kookrubriek stop.
Het huisje aan de Spijkerlaan waarin al dat lekkers is
bereid, komt binnenkort te koop. Schrijver dezes verhuist
naar een stad met een haven van wereldformaat, torenﬂats, ja zelfs wolkenkrabbers. Ook daar zijn ze het centraal
station aan het verbouwen met een aantal aannemers die
ook echt aannemen. Zaken waar Arnhem wellicht een
beetje jaloers op is.
Tijd voor een toetje?! (Een lief koosnaampje bovendien...)
Helaas is het dessert niet echt een specialiteit van mij, van
mijn liefde des te meer overigens. Dan maar de laatste
gang: Kofﬁe!

In een eerder stukje heb ik eraan gerefereerd dat ik dit
jaar ben ingegaan met dit bijzondere kopje kofﬁe. Een
bijzonder jaar is het tot nu toe geworden en... het is nog
niet eens om! Komend jaar wordt echter nog bijzonderder,
want dan krijgen wij er een extra mondje bij om te voeden.
De wijk zal ik zeker nog regelmatig bezoeken en dan zal ik
ook zeker een aantal winkeltjes aandoen. De veelzijdigheid
van het culinaire aanbod van hoge kwaliteit is echt een
punt waar het Spijkerkwartier zich op voor kan laten
staan. Ik vond het ﬁjn om daar deel van uit te mogen
maken!
Bedenk altijd dat het geheime ingrediënt Liefde is!

Een merkwaardig product eigenlijk. Eerst een besje aan
de struik. Gedroogd ook nog niet echt bijzonder. Dan maar
branden. Nu zit er meer muziek in en krijgt het geur en
smaak. Er op kauwen geeft niet echt het grote genoegen.
Een extract, dat is het! Malen en bijna kokend water er
overheen gieten. Bijna kokend water, anders krijg je
blauwzuur in je extract. U merkt het: eigenlijk een hele
bizarre vondst, die kofﬁe. Het kan echter nog gekker! Laat
het besje eerst het maag-darmkanaal van een Civetkat
passeren alvorens de rest van het proces te doorlopen.
Geniaal! Een kofﬁe...!!
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Weinig animo voor
inloopavond over
Domushuis
Tekst: Karen van Rijsewijk
Slechts enkele bewoners van de Steenstraat kwamen
woensdag 8 oktober af op de inloopavond over het Domushuis in café Metropole. De gemeente wilde met bewoners
en ondernemers in gesprek gaan over de mogelijke komst
van dit opvanghuis voor voormalige daklozen met psychische problemen en/of een verslaving. Een grote groep
ondernemers en bewoners uit de straat bleef echter
demonstratief weg van de bijeenkomst. Zij lieten weten
geen heil te zien in een gesprek met de gemeente, omdat
die heeft besloten het Domushuis aan de Steenstraat te
vestigen zónder vooraf met hen te overleggen. De verenigde ondernemers en bewoners zijn een juridische procedure
gestart om de komst van het Domushuis te verhinderen.
‘In het verleden heeft de Steenstraat ontzettend veel
ellende gehad: verslaafden, criminaliteit, dealers, geweld’,
aldus Roel Coppelmans namens de groep afwezigen. ‘Nu
de prostitutie weg is, zijn we eindelijk van die overlast af.
En dan kiest de gemeente uítgerekend voor de Steenstraat
om zo’n opvanghuis te vestigen. Onbegrijpelijk vinden
wij dat.’

Wethouder Barth van Eeten had met ondernemers en
bewoners willen overleggen over afspraken rondom het
Domushuis: afspraken die moeten voorkomen dat het
misgaat en er problemen ontstaan. ‘Ik weet dat de ondernemers en bewoners naar de rechter stappen, maar ik
denk dat het heel goed mogelijk is om daarnaast toch met
elkaar in gesprek te blijven en te proberen elkaars standpunt te begrijpen.’
Domushuizen zijn een initiatief van het Leger des Heils.
Dat probeert hiermee bewoners te helpen hun leven weer
op de rails te krijgen. In heel Nederland zijn inmiddels
acht Domushuizen. In diverse plaatsen lopen soortgelijke
procedures als in Arnhem.

Nu nog Steenstaete, straks Domushuis?
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riooljournalistiek

Nieuw riool voor
Driekoningendwarsstraat
Tekst: Karen van Rijsewijk
De Driekoningendwarsstraat krijgt een nieuw riool. Begin
november begint de gemeente met de klus, die naar
verwachting tot eind januari duurt. Het bestaande riool is
in zeer slechte staat: vorig jaar viel er tot twee keer toe
een gat in het wegdek. Niet de hele straat wordt aangepakt, alleen het stuk van de Spijkerlaan tot de Driekoningenstraat. Wel krijgt ook de Poststraat een nieuw riool.
Regelmatig combineert de gemeente de vervanging van
het riool met een opknapbeurt van het wegdek en de
trottoirs, maar die staat voor de Driekoningendwarsstraat
voorlopig niet op de planning. Maar omdat het riool echt
niet langer kan wachten, wordt dat nu versneld aangepakt, aldus Harry Leenders, projectleider Stadsingenieurs
van de gemeente Arnhem. ‘Doordat we nu alleen het riool
vervangen, kan de klus ook binnen twaalf weken klaar
zijn.’

Het riool wordt in vier fasen vervangen. De knip tussen
fase 1 en fase 2 ligt net voor of achter de uitrit van de
parkeerplaats achter de Aldi, zodat die voortdurend bereikbaar blijft. Met de Aldi en Coop is ook afgesproken dat fase
1 voor de kerst af is. De trottoirs worden niet opgebroken.
In veel Nederlandse steden is sprake van een verouderd
rioolstelsel. Dat geldt ook voor Arnhem. Het riool in de
Driekoningendwarsstraat stamt uit 1924, de riolen in de
rest van het Spijkerkwartier hebben allemaal andere
leeftijden: het oudste is uit 1900, het jongste is kortgeleden aangelegd.

En onder het plaveisel een verzakt riool.
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belangrijke
informatie

Versterking
gevraagd!

kwartier.net
www.spijker

Handige telefoonnummers

De redactie van de wijkkrant Spijkerkwartier-Spoorhoek
heeft nieuw bloed nodig. Door enkele verschuivingen in de
taakverdeling kunnen we extra hulp goed gebruiken.
We zoeken met name iemand die vanuit een politiek
oogpunt wil schrijven over allerlei ontwikkelingen die
voor de wijk belangrijk zijn. Parkeerbeleid, stadsvernieuwing, bestemmingsplannen, het bouwplan Spijkerbroek,
herinrichting Steenstraat en Bloemstraat...
Er staat zoveel te gebeuren!

Servicelijn van de gemeente: 0900 - 1809
(voor melding van bijvoorbeeld zwerfvuil, losliggende
stoeptegels, verkeeroverlast)
Afvalophaaldienst SITA: 4460490
Melden overlast van drugs- of alcoholverslaafden: 8451700
Politie: 0900 - 8844
Agenda / vergaderingen
Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek komt bijeen
op 10 december om 19.30 uur in De Lommerd, Spijkerstraat 185A.

Heb je wat tijd over en wil je iets betekenen voor je wijk?
Kom bij de redactie van de wijkkrant!
Stuur een mailtje naar wijkkrant@arnhem-middennet.nl.

De Werkgroep Spijkerkwartier komt bijeen op:
11 en 25 november, 9 en 23 december. Steeds om 20.00
uur in De Lommerd, Spijkerstraat 185A.
Spreekuren
De spreekuren vinden plaats in buurtcentrum De Lommerd
Gebiedsagenten: 0900 - 8844
Joke Bartelink en Frank Reijnders
spreekuur: donderdag van 19.00 - 20.00 uur
De Lommerd tel. 4423549, fax. 3519975

Reageren op een
artikel uit deze
krant?

Colofon
Ingezonden stukken in deze wijkkrant zijn voor rekening
van de auteurs.

Wilt u reageren op een artikel uit deze krant? Of wilt u
zelf een artikel schrijven over iets dat u boeit, verheugt
of irriteert? Iets dat ook voor uw buurtgenoten de moeite
waard is? Stuur uw bijdrage naar
Buurthuis De Lommerd, Spijkerstraat 185A of mail naar
wijkkrant@arnhem-middennet.nl.

Redactieadres: Buurthuis de Lommerd
Spijkerstraat 185 a tel. 4423549
E-mail: wijkkrant@arnhem-middennet.nl
Redactie:

Theaters en galeries
Theater Het Hof www.theaterhethof.nl
Huis van Puck www.huisvanpuck.nl
KAB Posttheater www.posttheater.nl
Poehaa www.circuspoehaa.nl
Galerie De Vijf Eijken www.devijfeijken.nl
Galerie Vlasblom www.galerie-vlasblom.nl
Galerie De Drie Koningen www.stadspastoraatarnhem.com
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Marlies Hummelen, Gert van der Plas
Karen van Rijsewijk, Gonnie Verbruggen
Illustraties:
Akke de Boer
Foto’s:
Gonnie Verbruggen, Marlies Hummelen,
Gert van der Plas, Ben Bongers,
Technoplanet
Basisontwerp: Ontwerpers om de hoek
Opmaak:
Sjoerd Kulsdom en Merijntje Betzema
Druk:
HPC
Kijk voor alle informatie over het Spijkerkwartier en de
Spoorhoek ook regelmatig op www.spijkerkwartier.net
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