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Onzichtbare zaken 
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Tekst: Gonnie Verbruggen
Foto: Riet en Truus Spijkers

‘Tante Jo was coupeuse. Ze maakte kleren voor haar 
eigen kinderen en ook voor ons. We zagen hoe zij 
kleding maakte. En passen bij tante Jo was ook heel 
gezellig’. Riet en Truus 
Spijkers waren zich al 
jong bewust van wat 
kleding met mensen 
doet. Riet: ‘Een kun-
stenares in ons dorp 
kleedde zich anders. Ze 
droeg een Afghaanse 
jas. Dat was interes-
sant’. Truus: ‘Iedereen 
zag er hetzelfde uit, 
behalve de dominee en 
de dokter. Die hadden 
meer status.’ Riet: ‘Ik 
vond het ook interes-
sant om er zelf anders 
uit te zien’. Op een 
gegeven moment begon 
de tweeling tante Jo 
aanwijzingen te geven. 
‘We wilden de kraag 
groter, of een naad 
anders. Je had toen nog 
geen H&M. Je moest 
zelf je kleding customi-
sen.’ Tegenwoordig zijn 
Truus en Riet doorge-
broken als Spijkers en 
Spijkers. Ze begonnen 
hun bedrijf in 2001 op 
de 1ste Wijkstraat in 
een gebouw dat ooit een tassenfabriek was. Nu werken 
daar naast Truus en Riet drie vaste krachten en twee 
stagiaires. ‘We maakten vroeger meer kunstgeoriën-
teerde kleding in plaats van vooral draagbare kleding 
en we deden mee aan wedstrijden. We hebben verschil-
lende fashion awards gewonnen.’

Plofkip
Elke 6 maanden maken ze een nieuwe collectie. Truus: ‘Die 
ontwerpen we hier. We maken hier ook het eerste prototype dat 
wordt getoond op de modebeurzen. De kleding voor de verkoop 
wordt in Oost Europa gemaakt’. Een eigen bedrijf in de mode-
branche is complex en arbeidsintensief. Riet: ‘Patronen ontwer-

Spijkers en Spijkers

Onzichtbare zaken 
Lopende zaken

Tekst en foto: Gonnie Verbruggen

COOP, al sinds mensenheugenis dé buurtsuper van 
het Spijkerkwartier, heeft vanaf 30 september een 
nieuw onderkomen op de Spijkerlaan. Bedrijfsleider 
Pim Verhoeven vertelt in deze krant over verleden en 
toekomst van zijn supermarkt. ‘Iemand heeft het voor 
me opgezocht. Vanaf 1968, dus al 45 jaar, heeft COOP 
een winkel op de Spijkerlaan. Ik ben hier de laatste 9 
jaar bedrijfsleider’. Er deed al langer het gerucht de 
ronde dat Aldi er op de Spijkerlaan mee wilde stoppen. 
Pim: ‘Toen Aldi deze winkel aan COOP aanbood, ging 
ons hoofdkantoor er tot mijn grote genoegen op in.’ De 
nieuwe winkel is anderhalve keer zo groot als de oude, 
maar oogt veel groter. ‘Ons assortiment is ook groter 
dan in de oude winkel, vooral de versafdeling is flink 
groter’. Tot de gemakken van de nieuwe winkel hoort 
ook, dat de voorraad met de computer op peil blijft. ‘We 
gaan naar automatisch bestellen, in de oude winkel 
moesten we handmatig de voorraad bijhouden’. 

Voordeelverpakkingen lopen niet
Bij COOP werken 30 mensen. ‘Studenten en scholieren hebben 
bij ons een bijbaantje van bijvoorbeeld een avond in de week. We 
hebben hier 7 mensen in dienst voor wie dit een echte baan is. Ons 
personeel begint ’s ochtends om 7 uur. We gaan dan croissantjes 
bakken en brood snijden. Om 8 uur gaat de winkel open. We heb-
ben gemiddeld 10.000 klanten in een week. Hier komt werkelijk 
iedereen. Dat maakt deze winkel zo uniek. Ons publiek varieert 
van de grootste junk tot de burgemeester, gezinnen maar vooral 
ook veel alleenstaanden en kleine huishoudens. Dat merken we 
aan de voordeelverpakkingen. 
Die lopen hier niet. Overdag 
komen vooral de scholieren,  
’s avonds zien we de werkende 
mensen die op weg zijn naar huis.’ 
Het grootste verschil tussen 
COOP en andere supermarkten 
is dat COOP een coöperatie is. 
‘Iedereen met een clubcard is lid. 
Wij hadden als eerste zo’n card, 
eerder dan bijvoorbeeld Albert 
Heijn. Mensen met een clubcard 
mogen bij ons meepraten. Ze 
worden geraadpleegd en uitge-
nodigd voor vergaderingen.’ Pim 
legt uit dat COOP in 1890 door 
klanten is opgericht in Engeland. 
Voor de oorlog was COOP ook 
in Nederland heel groot. Maar 

COOP

pen, knippen, plakken, stikken, stoffen kiezen, contact met de 
stikker. Een colbertje heeft 40 tot 50 patroondelen.’ Truus: Het 
mooie van kleding maken is dat het handwerk is. Iemand moet 
achter de machine zitten om te stikken. Kleding die met liefde 
wordt gemaakt is mooier en interessanter. De massaproductie is 
net als de plofkip. Zonder liefde gemaakt en minder lekker.’ Riet: 
‘Onze producent in Oost Europa heeft liefde voor haar vak. Zij wil 
de kleding mooi maken. Dat vinden we belangrijk.’

Hard van lijn, toch zacht
De passie voor hun vak was er altijd al. Truus: ‘Als meisjes zaten 
we steeds te knutselen. En nog steeds is het creatieve, het creëren 
heel belangrijk voor ons’. Riet: ‘Maar we vinden het ook belangrijk 

dat onze kleding gekocht 
wordt. Dat is toch een blijk 
van erkenning.’ Truus en 
Riet waren dan ook erg 
trots toen Máxima een jurk 
van hen droeg. Spijkers en 
Spijkers zien het als hun 
missie om vrouwen zelfver-
zekerder te maken. ‘Riet: 
Vrouwen leggen vaak de 
nadruk op de negatieve din-
gen. Wij willen dat je je goed 
voelt in een jurk van ons. 
Liever een jurk die je mooier 
maakt dan een te blote 
jurk, die je pas draagt als 
je je daarvoor goed genoeg 
voelt’. Truus: ‘Kleding moet 
je comfortabel laten voelen, 
je een jeugdige uitstraling 
geven. Wij maken kle-
ding voor meisjes van alle 
leeftijden.’ De kleding van 
Spijkers en Spijkers is opge-
bouwd uit vlakken en kleur. 
‘Het gaat om de balans. De 
vlakken moeten het lichaam 
ondersteunen, mooier 
maken. Met kleuren kun je 
symmetrie suggereren, ook 
al is dat niet het geval. Onze 

kleding is grafisch hard van lijn, maar door het materiaalgebruik 
oogt het zacht. De ontwerpen zijn complex maar ogen vanzelf-
sprekend en eenvoudig, dit kan alleen als de balans goed is. We 
gebruiken geen decoratie zoals strikken of knopen om iets op te 
leuken. In plaats daarvan zetten we functionele aspecten, zoals 
een zak, decoratief in’. 

Truus en Riet wonen en werken in het Spijkerkwartier. ‘Hier doet 
iedereen gelukkig normaal tegen ons. We voelen ons buurtgeno-
ten, niet BNers. Hier wonen interessante open minded mensen’. 

Meer weten? 
Kijk op www.spijkersenspijkers.nl 

daarna liep het aan-
tal winkels terug. 
‘De laatste tijd loopt 
het weer als een 
trein. We hebben 
weer 270 winkels 
in Nederland. Het 
was een heel mooie 
gewaarwording 
voor mij om van 
de oude aftandse 
winkel naar de 
nieuwste winkel 
van COOP te gaan’. 
COOP is een 
echte buurtwin-
kel. ‘We kennen 
daardoor onze vaste klanten en ik maak vaak een praatje met ze. 
Ik heb klanten zien overlijden. Zoals bijvoorbeeld het echtpaar 
waarvan de man is overleden. Ze kwamen altijd samen, nu komt 
de vrouw alleen. Zij moet af en toe haar verhaal aan ons kwijt. Of 
de mevrouw die collecteerde voor de kerk. Zij leverde bij ons altijd 
het kleingeld in voor papiergeld. Ze deed dat altijd in standaard 
hoeveelheden, dus daar waren we heel blij mee. Haar kerk is nu 
gesloten. En Roy van de Driekoningendwarsstraat natuurlijk. Hij 
helpt hier regelmatig en daarna rookt hij buiten een sigaret. 

Minder zwervers
Pim is tevreden over het beleid van de overheid. ‘Er zijn merkbaar 
minder zwervers. Net als het aantal winkeldiefstallen sinds we zelf 
een boete van 180 euro mogen opleggen’. Hij is verknocht aan het 
Spijkerkwartier’: ‘Dit is mijn buurt. Ik houd van de hectiek. Soms 
spreek je hier vier talen op een dag en Engels spreken we regelma-
tig. Het hoofdkantoor beslist, maar als het aan mij ligt, ga ik hier 
niet meer weg.’
 
Meer weten? Loop eens binnen bij de COOP.
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Kijk op de Wijk Cultuur
Tekst en foto: Marita Toonen

Op de Boulevard Heuvelink is in september een groepje bij-
zondere jongeren komen wonen. Zij wonen gezamenlijk onder 
begeleiding in een RIBW-huis. En die letters staan voor Regionale 
Instelling voor Beschermd Wonen. In het huis is plaats voor 8 jon-
geren in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar. Begeleidster Nicolette 
van Zweeden vertelt: “Deze jongeren hebben een psychiatrische 
diagnose gehad en dan moet je denken aan bijvoorbeeld een 
autistisch spectrum stoornis. Daardoor liep het thuis niet lekker. 
Wij bieden een tweede thuis en trainen hun vaardigheden. Zo 
kunnen we tijdelijk rust creëren en als het goed gaat, gaan ze weer 
naar huis. We hebben er bewust voor gekozen geen bordje naast 
de voordeur te hangen dat we een instelling zijn. We willen een zo 
gewoon mogelijk huis zijn, alleen met wat meer jongeren dan in 
een gemiddeld gezin”.

Beneden in het statige pand is een grote woonkamer en leefkeu-
ken. Hier kijken de bewoners TV of doen ze een spelletje. Elke jon-
gere heeft een eigen kamer die ze zelf mochten inrichten. 
Nicolette: “In het huis is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 
De jongeren gaan overdag gewoon naar school. Na schooltijd 
ontspannen ze zich, maken huiswerk en krijgen op maat toege-
spitste begeleiding. Om hen te stimuleren het geleerde in praktijk 
te brengen, kunnen de jongeren fiches ‘verdienen’. Bij 5 of bij 10 

verdiende fiches kunnen ze een beloning uitzoeken uit een mand 
waarin kleine cadeautjes zitten. Net als in een gewoon gezin, 
krijgen ze taakjes opgedragen zoals tafel dekken”.  

Begin oktober was de feestelijke opening van het huis. De directe 
buren waren ook uitgenodigd en sommigen zijn gekomen. 
Regiomanager Paula Boerrigter hield een korte toespraak waarna 
de jongeren als openingsknal een confetti-kanon afvuurden. 
Daarna hebben ze aan de genodigden het huis laten zien en een 
rondleiding gegeven. 
In Arnhem zijn er meer RIBW-huizen, voor zowel jongeren als 
voor volwassenen. “Deze groep valt onder één van de twaalf 
jongerenwoonvormen, die onderverdeeld zijn in 4 teams”, licht 
Nicolette toe, “De andere groepen zijn voor jongeren van 14 tot 19 
jaar. In totaal wonen er zo’n 60 jongeren binnen de RIBW Jeugd 
in Arnhem. Niet alle bewoners komen uit Arnhem zelf. Sommigen 
komen uit de omliggende plaatsen of verder weg”.
Nicolette wil nog benadrukken dat dit geen probleemjongeren zijn 
die overlast veroorzaken in de buurt. De jongeren willen zelf geen 
problemen, ze hebben vooral behoefte aan rust en regelmaat.
De afgelopen maanden hebben ze de buurt een beetje leren ken-
nen. Vooral Thialf valt goed in de smaak bij de jongeren. Ook zijn 
ze onder begeleiding naar de Watertuin geweest en hebben ze 
winkeltjes bezocht aan de Steenstraat. 

Nieuwe bewoners

Tekst: Marita Toonen

Op 27 november jl. hebben Floris Schoonderbeek en Kathlijn de 
Booij met de gemeente Arnhem de koop gesloten van het pand 
met tuin aan de Statenlaan 6-8. Ze willen het voormalig gym-
nasium omvormen tot een creatieve woon- en werkplek. Hun 
gedachten gaan daarbij uit naar het delen van ruimtes, de tuin en 
ook de energievoorziening. Hun plan is het volgende te realiseren: 
studio’s, atelierruimtes, oefenruimtes voor muziek, dans en the-
ater, een moestuin, een yoga- of gymzaal en een aantal woningen 
in het bestaande pand. Ze zijn van plan er ook zelf te gaan wonen. 
Al wonend en werkend willen ze het verder opbouwen, maar het 
geheel kleinschalig houden. Ze hebben aangegeven veel waarde 

te hechten aan de leefbaarheid in de buurt en aan contact met de 
omwonenden. Ze willen beginnen met opruimen en opknappen, 
om het verdere verval van het monumentale pand en de tuin tegen 
te gaan. Daarnaast willen ze een conciërge aanstellen. Het is hun 
bedoeling dat de huidige gebruikers kunnen blijven.

Floris Schoonderbeek is bekend van de Dutchtub (een mobiel 
houtgestookt buitenbad) en hij houdt zich veel bezig met duur-
zaamheid. Samen met zijn broer heeft hij in Amersfoort al een 
voormalig gymnasium (eveneens een Rijksmonument) omge-
vormd tot woon- en werkplekken. Kathlijn de Booij is commu-
nicatie-adviseur en social designer. Beiden zijn woonachtig in 
Arnhem en hebben hier gestudeerd.

Nieuwe eigenaars voormalig gymnasium

Tekst: Marita Toonen
Foto’s: Coco Duivenvoorde

Het Spijkerkwartier was één van de vier 
wijken die vereerd zijn geweest met een 
bezoekje van vier mannen in pak met een 
slagroomtaart. Toneelgroep Oostpool 
bestaat dit jaar 60 jaar en heeft een 
muziektheatervoorstelling gemaakt over 
Arnhemmers, onder de naam: Deze show 
heet Arnhem. Op een zondag in het voor-
jaar zijn de 3 theatermakers met regisseur 
Roeland Hofman door het Spijkerkwartier 
gewandeld en hebben op 10 willekeurige 

adressen aangebeld, met de vraag of de 
bewoners zin hadden in taart en in een 
gesprekje. Op deze onverwachte ontmoe-
tingen is de voorstelling gebaseerd.

Donatie voor Thialf
Van 13 t/m 17 november stond er een feest-
tent op Thialf en ieder die wilde, kon een 
gratis kaartje bemachtigen via de web-
site van Oostpool. Daarbij werd om een 
vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. 
Hoeveel je doneerde, dat mocht je zelf 
bepalen. Na afloop van de voorstellingen 
deelde Ruud van Meijel -zakelijk direc-
teur van Toneelgroep Oostpool- aan het 
Spijkerkwartier een cheque uit van 1250 
euro, de opbrengst van alle donaties vanuit 
onze wijk. Dit geld komt ten goede aan 
Bouwspeelplaats Thialf.

Het leven in al haar facetten
In het voorprogramma stond een rock-
band, bestaande uit 4 niet meer zo’n jonge 
mannen uit onze wijk, de Black Silver 
Dudes, die belangeloos haar muzikale 
bijdrage leverde aan de show. Daarna 
trakteerden spelers Sanne den Hartogh 
en Marcel Osterop samen met muzikale 
virtuoos William Bakker de goedgevulde 
zaal met zo’n 100 toeschouwers op een 
wervelende show met zang, sketches 
voorzien van passende choreografieën. De 
uitgesproken (lied)teksten waren letterlijk 

afkomstig van de mensen die gespro-
ken zijn. Er kwamen allerlei bewoners 
‘voorbij’, een volkse vrouw uit Klarendal, 
een ex-vluchteling uit het Spijkerkwartier, 
een jonge moeder uit Schuytgraaf en een 
ouder echtpaar uit Hoogkamp. Ieder met 
zijn woorden, taalgebruik, accent, gebaren 
en eigen verhaal. Het plezier bij de spelers 
spatte er van af, en de personages waren 
knap en authentiek neergezet, alsof ze in 
levende lijve zelf op het podium stonden. 
De staande ovatie na afloop van de voor-
stelling was helemaal terecht.

Spetterende show over bewoners van de wijk

door Albert Hoex en 
Jeanet Hacquebord

De Plaats heeft het 
voornemen om in 
juni 2014 in het 
Spijkerkwartier een 

nieuwe editie Spijkerkwarts uit te brengen: 
Spijkerkwarts 2014! Na de succesvolle 
“grote” edities van 2011 en 2012 en de 
onverwachte, maar zeker zo leuke “kleine” 
editie in 2013 kiest De Plaats voor 2014 
opnieuw voor het oude vertrouwde uit-
gangspunt van “een grote Spijkerkwarts”. 
Spijkerkwarts 2014 wordt een sociaal 
artistiek project waar plaats is voor ieder-
een die mee wil doen. Die zin heeft. Die 
al iets kan op het vlak van de kunsten. Of 
die dat juist wil ontdekken en leren. Wij 

hopen opnieuw op een grote aanmelding 
van reeds bekende én nog niet ontdekte 
theaters in de wijk. En wij hopen op een 
nog grotere aanmelding van reeds bekende 
én nog onbekende artiesten van eigen 
wijkbodem. Zodat het Spijkerkwartier zich 
in vereende krachten opnieuw kan tonen 
als dé springlevende en culturele wijk 
van Arnhem. Stuur een plan, idee, wens, 
droom …Nieuw in 2014 is dat wijkbewo-
ners zich ook kunnen opgeven met een 
plan. Een idee. Een wens. Een droom. 
Een Shakespeare in de Spijkerstraat. Een 
symfonie orkest in de achtertuin. Een 
uitvoering van alle gedichten van Herman 
Gorter op zolder. Een stuk over de toe-
komst van het leven met alle 80 plussers 
van het Spijkerkwartier.  Een uitvoering 
van de West Side Story in de (voormalige) 

achterbuurten van het Spijkerkwartier 
(zijn die er nog?).  En dat De Plaats samen 
met die mensen op zoek gaat hoe dat idee 
uiteindelijk in Spijkerkwarts 2014 (12-15 
juni) te verwezenlijken is. Nog geen idee? 
Nog geen plan? Geen nood, dan geef je je 
gewoon op, en dan komen (dat hebben de 
vorige Spijkerkwartsen wel geleerd!) de 
plannen verder vanzelf! 

Inschrijven: Eind februari vallen de kaar-
ten met de uitnodiging je op te geven op je 
deurmat. Dat je het vast weet. En kun je 
zolang niet wachten? Geef je gewoon vast 
op via de website (spijkerkwarts.nl)! En 
voor diegenen met dat idee, dat plan, die 
droom …. wacht niet te lang, maar laat het 
ons weten!  Wij verheugen ons erop terug 
te keren in het Spijkerkwartier!

Nieuws over Spijkerkwarts 2014
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Idee, uitwerking en foto’s: Minne Dekker, Nelleke van der Pol en 
Janus Raaijmakers

In 1907 publiceerde A. Markus een boek over Arnhem (in 1975 
heruitgegeven, lezenswaardig, nog antiquarisch te krijgen). 
Onderaan iedere bladzijde tekst stond een advertentie uit die tijd. 
De advertenties die op het Spijkerkwartier sloegen, zijn verzameld 
en te zien op de site: www.spijkerkwartier.net/wetenswaard/
historie 

Aan de hand van die advertenties hebben wij een rondgang 
gemaakt om te kijken welke bedrijven nú op die adressen geves-
tigd waren en of er nog sporen naar vroeger verwezen. In een paar 
afleveringen lopen wij met u door de tijd.

Uit een advertentie uit 1907 blijkt dat op Steenstraat no 2 het 
Haagsch speelgoedmagazijn gevestigd was (hofleverancier!). Nu 
is daar de firma Lens gevestigd. 

Steenstraat 28 was een vesti-
gingsplek van de Koekwinkels 
(Verkade). De huidige drank-
handelaar, ( Robert van pand 
Yves Boode) vertelde ons dat 
een aantal originele details 
van toen nu nog zichtbaar zijn, 
onder meer een trapje naar de 
tussenetage in de winkel en een 
deel van de indeling.

Aan de Boulevard no 158 – 164 
(nú Boulevard Heuvelink) 
was gevestigd de Eerste 
Arnhemsche Passementfabriek 

A. van der Pot (een passement is een vorm van decoratief bor-
duurwerk of kantkloswerk). 

Dat is wel heel wat anders dan wat er nu gebeurt in de garage van 
de firma Zijm, die er nu nog zit. Op de begane grond na is de mar-
kante gevel nog in de originele staat. 

Spijkerkwartier en oude advertenties, slot Bewoners met hart voor de 
wijk gezocht!
Tekst: Astrid Stokman 

Woon je ook in het Spijkerkwartier of Spoorhoek omdat het zo’n 
gevarieerde stadse wijk is met veel culturele activiteiten, een 
enorme diversiteit aan bewoners, leuke cafés en restaurantjes, 
prachtige gebouwen en lekker dichtbij het centrum? Heb jij ook 
bewust gekozen voor het Spijkerkwartier of Spoorhoek omdat 
mensen hier betrokken zijn bij hun wijk? En zie jij ook mogelijk-
heden waarop het hier nog mooier en leefbaarder kan worden? 
Dan zou ik zeggen: kom erbij! 

Afgelopen zomer stond er een oproep in de Spijkerkrant: wie wil 
er meedenken over vernieuwing van het wijkbestuur? Net als 
een tiental andere mensen heb ik daarop gereageerd. Wat bleek: 
de huidige bestuursleden van Werkgroep Spijkerkwartier en 
het Wijkplatform willen graag plaatsmaken voor andere wijk-
bewoners: gemiddeld jonger, meer vrouwen en nog niet gepokt 
en gemazeld in de wijk. Met daardoor een frisse blik. Marike 
Brüggeman, Han van Zwieten, Patrick Hoogenbosch en ik hebben 
de handschoen opgepakt. Wij zijn nu officieus aan de slag met een 
nieuwe aanpak.

Wijkbestuur: wat is dat?
Laat ik één misverstand meteen wegruimen: het wijkbestuur is 
niet de ‘baas’ van de wijk. Het wijkbestuur ondersteunt de werk-
groepen, waar immers het echte werk gebeurt. Het wijkbestuur 
organiseert besluitvorming (maar iedereen mag meebeslissen) 
over de verdeling van het algemene wijkbudget. Het wijkbestuur 
kan dienen als rechtspersoon bij subsidies en bezwaarprocedu-
res. En het wijkbestuur heeft een vast overleg met de gemeente. 
Dit zijn faciliteiten die wij de werkgroepen en actieve bewoners 
aanbieden.

Nieuw: Bewonersoverleg
Per 1 januari 2014 wil de gemeente Arnhem in elk van de 
24 Arnhemse wijken dat er een Bewonersoverleg is. Het 
Spijkerkwartier (inclusief de Spoorhoek) is één van de 24 wijken. 
Een Bewonersoverleg, bestaand uit minstens zeven -maar liever 
véél meer- bewoners die een afspiegeling vormen van de wijk, 

mag de gemeente adviseren over zaken in de eigen wijk. Denk 
daarbij aan een oplossing voor de parkeerproblemen, aan meer 
groen in de wijk, aan behoud van de wijkkrant én het opzetten 
van een moderne website, aan de bestrijding van verloedering, 
aan beeldkwaliteit en stedenbouwkundige ontwikkelingen, de 
kwaliteit van de Steenstraat en omgeving, enz., enz. En natuurlijk 
gaat het dan ook over de besteding van de beschikbare gelden. 
De voorstellen komen uit de werkgroepen, maar het wijkgesprek 
vindt plaats in het Bewonersoverleg. 

Van twee naar één 
Het Bewonersoverleg ontstaat dus op verzoek van de gemeente. 
Maar eigenlijk is onze onderlinge samenwerking in de wijk veel 
belangrijker. Daarom is het idee nu om dit te combineren. Niet 
meer én een Wijkplatform én een Werkgroep Spijkerkwartier, 
maar één Bewonersoverleg waarin we elkaar informeren, 
ervaringen uitwisselen en elkaar betrekken bij ons werk voor 
de wijk. Dan kunnen we vanuit die gezamenlijkheid vervolgens 
de gemeente adviseren. Of dit nu (ook) een wijkvereniging moet 
worden, met leden, of juist een stichting, weten we eigenlijk 
nog niet. Inhoud is belangrijker dan vorm. Het gaat erom het 
Spijkerkwartier te laten floreren door wijkbewoners, -onderne-
mers en –organisaties te verbinden, te faciliteren en te activeren. 
Als je in het Spijkerkwartier woont, minstens 16 jaar en niet werk-
zaam bij de gemeente, geef je dan op voor het Bewonersoverleg. 
Maken we er samen een nóg mooiere wijk van!

Meer informatie?
E-mail: wijkplatform@spijkerkwartier.net 
of astrid@tebokkel.nl 

Foto expositie in ‘de Lommerd’
Van 7 december t/m 31 januari 2014 hebben 4 fotografen hun foto 
expositie in de Lommerd.

De fotografen: Bram Lubbers, Saskia van der Leij, Jack en Catherine van de 
Vliert, tonen werk dat ze recent hebben gemaakt. Dit werk omvat verschil-
lende stijlen die u kunt bewonderen. Kom kijken en laat u verrassen …
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Kinderdisco in De Lommerd
Een impressie van de gezellige 
disco-avonden voor jeugdigen 
van 7 tm 11 jaar met foto’s van 
Edwin Königel.
De volgende kinderdisco is 
op 26 januari 2014 van 15.00 
tot 19.00 uur, eveneens in 
de Lommerd, DJ: Vester. 
Organisatie: Edwin Königel en 
Marike Brüggemann.
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Spijkerstraat Toen en nu

foto 1909 , volgens de poststempel die er doorheen komt foto uit juni 2013

Tekst en foto’s: Benny Bongers
  
Tot 1935 stond aan de rechterkant het Protestants 
Bestedelingenhuis. In dat jaar moest het pand grotendeels wijken 
om plaats te maken voor de huidige portiekwoningen aan de 
School- en de Spijkerstraat (bron www.arnhem.nl).
Een bestedeling is iemand die wordt uitbesteed. Dat wil zeggen, 
zijn of haar kost en inwoning. Door de gemeente of vaker nog door 

de kerk of een speciaal daarvoor opgerichte stichting. De uitbe-
steding vond soms plaats bij particulieren, vaker werden mensen 
die niet in staat waren in hun eigen levensonderhoud te voorzien 
opgevangen in huizen: gasthuis of bestedelingenhuis genaamd. 
Ook in het Spijkerkwartier was zo'n huis waar bejaarden en wezen 
werden opgevangen: het Protestants Bestedelingenhuis aan de 
Spijkerstraat (bron: Joep Mannaerts).

Werkgroep De 
Eigen-Wijze Wijk
Tekst: Rudolf Beijerman

In de vorige wijkkrant werd gevraagd naar 
belangstellenden voor het thema ’zorg-
zame’ wijk. Een vijftal mede wijkbewoners 
hebben zich bij mij opgegeven. Vanaf half 
oktober zijn we een aantal keren bij elkaar 
geweest en hebben we verkend, waar onze 
interesses en ideeën over de veranderin-
gen in de zorg elkaar aanvullen. Maar ook 
welke consequenties dat alles kan hebben 
voor ons als wijkbewoners. We zoeken 
naar mogelijkheden om vanuit onze wijk 
daar invloed op uit te kunnen oefenen 
en misschien zaken te organiseren, die 
een antwoord kunnen zijn op alles wat de 
gemeente en zorgverzekeraars bij ons ‘als 
veerkrachtige burgers’ denkt te kunnen 
neerleggen. Dit alles op een manier, die we 
herkennen als toepasbaar op onze wijk; 

zoals wij het graag zelf zouden willen doen, 
op een voor onze wijk eigen wijze: vandaar 
de voorlopig gekozen naam voor deze 
werkgroep “De Eigen-Wijze Wijk”.
Naast een eerste en enthousiast makende 
kennismaking met elkaar, hebben we 
ons beziggehouden met een reactie op de 
gemeentelijke plannen, zoals die in de nota 
“Naar een veerkrachtige samenleving in 
Arnhem” uit gelegd worden. Deze reactie 
is gegeven vanuit het gezichtspunt van ons 
als wijkbewoners. We hebben een uitge-
breide kritiek geschreven, waarop we als 
antwoord kregen, dat men onze kritiek als 
fundamenteel beoordeeld. De meningen 
van de ‘gewone’ burgers wordt in het beleid 
van de gemeente niet of onvoldoende 
betrokken bij de ingrijpende plannen. 
Men heeft toegezegd hierin verandering 
te brengen. En we zijn uitgenodigd om 
mee te denken in een klankbordgroep van 
de gemeente, die begin 2014 zal starten. 
Vooralsnog een positief resultaat.
Waar we echt enthousiast van worden is 
het nadenken over wat we zouden kunnen 

gaan doen in onze wijk, om het zelfstan-
dig en zelfredzaam wonen, werken en 
recreëren in onze wijk uit te breiden en 
waar nodig of gevraagd te verbeteren. In 
december hopen we daarover een plan 
te hebben gemaakt. Dit plan zullen we 
voorleggen aan het vernieuwde Bewoners-
Overleg Spijkerkwartier en reactie vragen 
aan alle  wijkbewoners om hun mening 
erover te geven. 

In volgende wijkkranten zullen we onze 
mede Spijkerkwartier bewoners op de 
hoogte houden en zoveel als kan betrekken 
bij de plannen en de uitvoering.

Tekst: Astrid Stokman

In 2013 zijn in alle 24 Arnhemse wijken 
door de gemeente wijkgesprekken geor-
ganiseerd. Enkele tientallen bewoners 
van het Spijkerkwartier hebben hieraan 
deelgenomen. Vraag was: waar moeten 
volgens de inwoners de prioriteiten lig-
gen? En welke bijdrage kunnen bewoners, 
gemeente en professionals leveren om de 
doelen te bereiken? Nu ligt er een resultaat: 
het Wijkactieplan 2013-2015.

De wijkregisseur heeft alle genoemde 
punten verzameld en is samen met de 
betrokken bewoners tot een lijst gekomen 
van zeven actiepunten, geclusterd in drie 
thema’s:
• Onderlinge betrokkenheid en participatie
• Wijkeconomie
• Ruimtelijke kwaliteit

Een levend programma
Dit zijn de punten waar we de komende 
twee jaar op inzetten en die bijdragen aan 
het vergroten van de leefbaarheid en veilig-
heid in onze wijk. Dat betekent overigens 
niet dat andere punten zomaar verdwijnen. 
Zo is in de definitieve versie per ongeluk 
de parkeerproblematiek niet opgenomen 
in het actieprogramma, terwijl we die 
toch hoog op ons prioriteitenlijstje hebben 
staan. Daarnaast kan er altijd een signaal 

uit de wijk komen dat een nieuw actiepunt 
aandacht behoeft. Het is dus een ‘levende’ 
lijst.

Onderlinge betrokkenheid en parti-
cipatie
Het eerste actiepunt betreft Nieuwe 
netwerken, een communicatieplatform 
en ontmoetingsmogelijkheden.  Juist 
de saamhorigheid in de wijk kan door 
goede communicatie een boost krijgen. 
We maken een communicatieplan waarin 
wijkkrant, (nieuwe) website en andere 
communicatiemiddelen een plek krij-
gen die bij de 21e eeuw past en waarbij 
meedoen in de wijk makkelijker wordt 
gemaakt. Zorg in de wijk is eveneens een 
nieuw actiepunt. In 2015 worden veel 
zorgtaken gedecentraliseerd. Wij willen 
als wijkbewoners betrokken worden en 
onze kennis en ervaring inbrengen bij de 
organisatie van zorg in de wijk.
Versterking wijkeconomie
Het Spijkerkwartier streeft naar min-
der afhankelijkheid van (gemeentelijke) 
subsidies. Bovendien willen we onze wijk 
duurzamer maken. Er zijn al mooie voor-
beelden zoals Spijkerenergie die dit actie-
punt Economische zelfredzaamheid en 
duurzaamheid van de wijk vormgeven. Een 
tweede economisch punt is de Kwaliteit 
van de Steenstraat en omgeving. De aan-
wezigheid van het winkelgebied beïnvloedt 
de leefbaarheid in onze buurt positief. We 
willen daarom gesprekspartner zijn in  
het versterken van het winkelaanbod, de 

bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en 
de sociale veiligheid. We willen daarvoor 
aansluiten bij bestaande netwerken.

Versterking ruimtelijke kwaliteit
Het Spijkerkwartier is door zijn ligging 
vlakbij het centrum kwetsbaar voor vanda-
lisme en vervuiling. Een ander pijnpunt is 
de verloedering van enkele oude prosti-
tutiepanden. Wijkbewoners en gemeente 
willen dit samen met andere  partijen 
oppakken in het actiepunt Tegengaan 
van verloedering, graffiti en straatvuil. 
Gelukkig zijn er niet alleen bedreigingen; 
we willen ook Stedenbouwkundige kansen 
pakken. Het Spijkerkwartier heeft immers 
vele pareltjes en plekken die zo mooi  kún-
nen worden. We streven naar een flinke 
verbetering van de beeldkwaliteit van de 
openbare ruimte. Het laatste actiepunt 
tenslotte is Behoud en verbetering van 
het groene karakter van de wijk. Bij het 
vervangen van de riolen willen we bijvoor-
beeld voorkomen dat er meer bomen dan 
strikt noodzakelijk worden gekapt en dat er 
nieuwe bomen worden geplant.

Hoe nu verder?
Voor sommige van deze actiepunten is 
inmiddels een werkgroep (in oprichting). 
Voor andere zoeken we nog enthousiaste 
wijkbewoners die de kar willen trekken. In 
het Bewonersoverleg dat in januari 2014 
van start moet gaan (zie oproep elders in 
dit blad) zullen we dit zeker oppakken. 

Wijkactieplan ̀ 13-̀ 15

Noodkreet van de redactie
En daar ligt-ie weer in de bus: de Wijkkrant Spijkerkwartier en 
Spoorhoek. Trouw verschijnt hij zes keer per jaar, al 37 jaar lang. 
Al die jaren enthousiast volgeschreven door een lange rij vrijwil-
ligers. De vraag is: hoe lang nog?

Komt deze oproep je bekend voor? Dat kan kloppen… Hij is van 
2009 en 2011. Met een enkel verschil : we zijn weer wat jaren 
verder. Van de vrijwilligers die zich eerder meldden, zijn er nog 
enkele over, gelukkig! Maar er zijn intussen ook weer verschil-
lende redactieleden vertrokken. Bleven vrijwilligers vroeger 
gemakkelijk tien jaar hetzelfde doen, tegenwoordig is voor velen 
een periode van een jaar of vijf al lang. Daarom hebben wij vaker 
nieuwe mensen nodig. We hebben tot nu toe kunnen voorkomen  
dat er gaten vallen.
Maar nu tegelijkertijd meerdere mensen, die artikelen schrijven, 
vertrokken, is dat niet meer te doen. Net als in 2009 denken wij 

nu ook: er moeten in deze wijk, met al zijn creatieve bewoners, 
toch mensen te vinden zijn die het leuk vinden om mee te schrij-
ven? Het kost bij vlagen tijd. Hoe je die tijd indeelt, kun je voor een 
groot deel zelf bepalen. Zes keer per jaar is er een redactieverga-
dering,  waarin de schrijfklussen worden verdeeld. Dan moet je 
op onderzoek uit, afspraken maken, mensen bellen of een inter-
view houden, en uiteindelijk één of meer korte of langere artikelen 
schrijven. Daarnaast zijn er algemene klussen. Voor alle soorten 
werk zoeken wij wederom vrijwilligers.
Als je schrijven leuk vindt en de wijk en Wijkkrant een warm hart 
toedraagt: meld je aan als vrijwilliger. Doe het nu. Dan kan de 
Wijkkrant Spijkerkwartier en Spoorhoek blijven bestaan. We heb-
ben je echt nodig!

Geef je op en stuur een email aan de redactie:  
wijkkrant@spijkerkwartier.net

Wil je eerst meer weten, stuur dan een email met je naam en tele-
foonnummer, dan neemt iemand van de redactie contact op.

De complete tekst kunt u vinden op: www.arnhem.nl/wonen_en_leven/wijken/spijkerkwartier 
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Eten in de Lommerd bestaat 1 jaar!

Sfeervolle kerstboomverbranding 

Tekst: Christine van der Heide
Foto’s: Merel Vos en Willem van Gent

‘Eten in de Lommerd’ is een initiatief vóór 
en dóór buurtgenoten.
Elke derde dinsdag van de maand wordt 
in de Lommerd een twee-gangen-menu  
geserveerd. Iedereen die zich tijdig opgeeft 
bij etenindelommerd@gmail.com kan 
aanschuiven. 

Prijzen
volwassenen  € 8,50
scholieren, studenten 
en Gelrepashouders  € 5,00
kinderen tot 12 jaar  € 3,50 

Volgende keer
17 december en 21 januari 2014.

Dinsdag 19 november is het éénjarig 
bestaan van Eten in de Lommerd gevierd 
met overheerlijke pasta’s en taarten.
Voor de gelegenheid was de Lommerd 
feestelijk aangekleed, kregen de mensen 
een gratis drankje en …….. was er livemu-
ziek!
Vooral dat laatste zorgde ervoor dat de 
stemming er meteen helemaal in zat. 
Een bijna totaal spontaan ontstaan 
gelegenheidstrio speelde dat de stukken 
eraf vlogen! Niet alleen de gasten, ook de 

muzikanten zelf waren superenthousiast 
en beloofden vaker te komen spelen. De 
organisatie is hier heel blij mee en bedacht 
dat er misschien wel meer muzikanten 
zijn die het leuk vinden om voor een bord 
eten en een goed glas (tja, een geldbedrag 
zit er helaas nog niet in) voor een enthou-
siast publiek te spelen. Dus … bij deze een 
oproep aan alle muzikanten, die muziek 
maken die passend is bij een eetgelegen-
heid; meld je aan of kom spontaan mee 
jammen!

Voor de volgende ‘Eten in de Lommerd’ 
heeft zich een beroepskok uit de wijk 
aangemeld, dus we zien benieuwd en vol 
verwachting uit naar de derde dinsdag van 
december!

Oproep
‘Eten in de Lommerd’ kan altijd hulp 
gebruiken.
Vind je het leuk om ook eens voor een 
grote groep te koken, hulpkok te zijn of in 
de bediening mee te doen? Meld je dan 
aan. Natuurlijk zijn afwashulpen ook altijd 
meer dan welkom!!!
Muzikanten van gelegenheidsmuziek 
worden van harte uitgenodigd om zich te 
melden of spontaan mee te komen zingen 
of spelen!!
etenindelommerd@gmail.com 

Tekst: Nico Verrips

De traditionele kerstboomverbranding 
op playground Thialf vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 11 januari 2014 om 18.00 uur. 

Kerstbomen kunnen van woensdag 8 
januari tot en met zaterdag 11 januari naar 
Thialf gebracht worden. Kinderen die een 
kerstboom inleveren, krijgen een lot waar-
mee ze een leuke prijs kunnen winnen. 

Programma
De brandweer steekt de kerstboomstapel 
aan om klokslag 18.00 uur!! Wees dus op 
tijd ! Ter verhoging van de sfeer staan er 
kraampjes waar gratis oliebollen, warme 
chocolademelk en soep te verkrijgen zijn. 
Ook worden de prijzen verloot onder de 
kinderen die kerstbomen hebben ingele-
verd.

Wilt u dit gezellige vuurschouwspel 
meebeleven of wilt u op deze gezellige dag 

meehelpen? Kom dan op 11 januari naar 
playground Thialf, gelegen in de wijk het 
Spijkerkwartier aan de C.A.Thiemestraat 
(zijstraat van de Thorbeckestraat). Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met de playground Thialf, telefoon  
026 – 4436866.  Sportbedrijf Arnhem 
telefoon 026 – 377 49 03 of via  
nico.verrips@arnhem.nl

Food around the corner
Vasilopita
 
Tekst: Nelleke van der Pol

In Nederland eten we appelflappen en oliebollen tijdens de jaar-
wisseling. Andere landen hebben zo hun eigen tradities:

In Spanje beginnen de oudjaartradities om middernacht. Stipt om 
twaalf uur worden de eerste wijndruiven gegeten. Bij elke slag eet 
men een druif, dit betekent dat de laatste 12 seconden vóór dat het 
00.00 wordt, er per seconde één druif wordt gegeten. 
Als alle druiven precies op tijd worden opgegeten, dan mag men 
een wens doen (het is een hele opgave om een druif per seconde te 
eten).

De meeste Belgen schotelen hun gasten een erg traditioneel menu 
voor met champagne, soep, fondue en ijsstronk. En er worden 
miljoenen oesters met oud en nieuw gegeten.

In Tsjechië wordt er op toegezien dat er geen vlees van een dier dat 
ooit poten had, eindigt in de pan. Het geluk loop anders weg. Bij 
visgerechten denken ze er net zo over, alleen hierbij kan het geluk 
‘wegzwemmen’. 

In Italië dragen vrouwen traditioneel rood ondergoed, dit belooft 
geluk voor het volgende jaar. Ook mannen doen mee aan dit 
gebruik om verzekerd te zijn voor een gelukkige romance. Een 
romantische nacht tijdens de jaarwisseling is tevens een garantie 
voor geluk.

Op oudejaarsavond ontdoen Polen zich van oude lasten, die zich 
in de maanden daarvoor hebben opgestapeld. Zo betalen ze voor 
het nieuwe jaar alle schulden af. Als garantie voor geldmeevallers 
in het nieuwe jaar bewaren sommige Polen de schubben van de 
karper, die op kerstavond geserveerd wordt, in de portefeuille.  

In Griekenland is Nieuwjaarsdag het feest van Sint Basil. Hij is 
beroemd vanwege zijn vriendelijkheid. Griekse kinderen zetten 
hun schoen bij de kachel op nieuwsjaardag en dan zal Sint Basil 
hun schoenen vullen met cadeaus. Verder kent men er Vasilopati, 
een oud en nieuw traditie die in geen enkel gezin ontbreekt! Deze 
traditie voert terug op het verhaal van de heilige Vasilios. Toen 
de Romeinen Capadocia overheersten, werd er als gouverneur 
een gemene, hebzuchtige bedrieger aangesteld. Het eerste wat hij 
deed, toen hij in de provincie aankwam, was een zware belasting 
invoeren voor alle Christenen. Hij ontnam hen al het kostbare 
dat ze bezaten: juwelen, geld en goud. De bisschop in die tijd was 
de heilige Vasilios. Hij was dag en nacht in de weer om te zoeken 
naar een manier om de Christenen te redden en de Romein te 
vernederen. Hij probeerde alles wat hij kon bedenken; hij behan-
delde hem met eerbied, smeekte hem...Het was echter allemaal 
tevergeefs. Tenslotte ontdekte de heilige Vasilios dat de Romein 
een passie had voor het dobbelspel en stelde hem voor om samen 
een spel te spelen. De Romein zette de zakken goud in die hij had 
veroverd, de heilige gaf zijn fortuin als onderpand. De gouverneur 
ging onmiddellijk op het aanbod in, niet alleen omdat hij genoot 

van het dobbelspel, maar ook omdat hij het steeds won. Maar deze 
keer was het geluk aan de zijde van de heilige Vasilios. Door zijn 
overwinning kwam hij in het bezit van al de zakken met geld en 
juwelen. Maar hoe kon hij nu alles teruggeven aan de rechtmatige 
eigenaars? Alle bezittingen waren door elkaar geraakt en het was 
een onmogelijke taak om ieder zijn eigen kostbaarheden terug te 
bezorgen. Uiteindelijk besloot hij om pasteitjes te maken en het 
goud hierin te verbergen. En zo gebeurde het. Daarna sneed hij ze 
in stukken en hij verdeelde ze onder het volk. Iedereen behield wat 
hij in zijn stuk gevonden had. Daarom wordt nu nog op oudejaars-
avond een een soort cake, de “Vasilopita” gemaakt met een in folie 
gewikkeld geldstuk erin. De Vasilopita wordt in stukken verdeeld, 
voor elk van de gezinsleden en de deelnemende aanwezigen een 
stuk, plus 3 extra. De eerste 3 stukken zijn voor: (1) Christus, (2) 
de moeder Gods, (3) het Huis, dan de andere stukken te beginnen 
met de ouders etc. Degene die de munt krijgt zal een gelukkig jaar 
hebben. We willen u dit recept niet onthouden.

Benodigdheden
• 275 gram bloem
• 225 gram zachte boter
• 2 theelepels bakpoeder
• 50 gram geblancheerde amandelen
• 1½ deciliter verse sinaasappelsap
• 175 gram fijne tafelsuiker
• 4 eieren
• 1 eetlepel sesamzaad
• vierkante taartvorm (23 centimeter)

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de taartvorm in en leg 
op de bodem bakpapier en vet ook deze in.

Maak een beslag van de bloem, boter, bakpoeder, sinaasappelsap, 
tafelsuiker en eieren. Doe het beslag in de taartvorm en strijk de 
bovenkant glad. Stop de folie met de munt erin! Verdeel de aman-
delen erover en bestrooi het met sesamzaad.

De taart 50 tot 55 minuten in het midden van de oven zetten. 
Check of de taart goed is door er een satéprikker in te steken. 
Wanneer deze er schoon uitkomt, is de taart gaar. Laat de taart 
ongeveer 5 minuten in de vorm afkoelen. Haal dan de vorm en het 
bakpapier weg en laat de taart verder afkoelen.



14 GR AT IS  B I J L AGE  B I J  DE  W I JKKR ANT  | DECEMBER  2013  | ONREGELMAT IG  VERSCH I JNEND  | G A  VOOR  MEER  INFORMAT IE ,  FOTO ’S ,  F I LMPJES  NA AR  WWW.VR I JSTA AT TH IALF.NL

VRIJSTAAT THIALF courant

Het plaatje 
zoals “De 

Grenspost voor 
de Vrijstaat Thialf” 

er eind 2014 uit zou 
kunnen zien. Gemaakt door 

HAN student Gijs Pater en Peter 
Groot van Hoogte Twee architecten, 

i.s.m. Erik Vos.

In de Vrijstaat Thialf schijnt altijd een zonnetje! V.l.n.r. Erik Vos, Gerrie 
Elfrink, Peter Groot en Jerry van de Weert.

Vanaf het 
balkon heb je weer 
een mooi uitzicht op 
Thialf. Beneden krijgt het 
Sportbedrijf kantoorruimte, een werkplaats en 
opslagruimte. In de voormalige beheerderswoning 
(links op deze tekening) komt waarschijnlijk een 
buitenschoolse opvang (BSO) van de SiZa.

Nieuwsgierig naar de binnenkant? Ga naar www.vrijstaatthialf.nl

Met een paar eenvoudige 
bouwkundige ingrepen kust 
Hoogte Twee dit Doornroosje wakker. 
Na jaren vergeten en verwaarloosd, overwoe-
kerd door klimop en verdwenen onder een laag graffiti, 
lijkt dit een haalbaar plan. Woensdag 20 november werden de 
schetsen aan de pers en bewoners getoond.

Het is die morgen druk op 
Thialf. RTV Arnhem en de 
Gelderlander zijn nieuws-
gierig. Wethouder Gerrie 
Elfrink vertelt hoe blij hij is, 
Erik Vos vertelt iets over de 
prijsvraag die hij ooit won 
(lang, lang geleden). Jerry 
van de Weert maakt een 
grapje over de naamgever 
van zijn Dullertsstichting, 
Peter Groot toont zijn 
schetsen voor een nieuwe 
entree.

Poort en pleinen
Een vrijstaat heeft een 
(grens)poort en pleinen. 
Maar hoe bouw je op deze 
plek een poort? Het terrein 
aan de Dullertstraat ligt 
er leeg bij. Peter Groot 
bedenkt dat een poort 
ook in het horizontale vlak 
kan liggen: het wordt een 
pergola. Nou niet meteen 
het vooroordeel klaar: een 
sjieke lijst van staal met 
gesneden teksten, omhoog 
gehouden door profielen 
waarin we “de hoge wip” 
herkennen. Bovenop de 
letters zoals ze vroeger op 
het entreegebouw te zien 
waren, dit keer uitgevoerd 
in een lichtgevende vari-
ant. Misschien worden de 
letters wel groen als Thialf 

open is en rood wanneer 
gesloten?

Dullert
Als eerbetoon aan de man 
die het mogelijk maakte, 
verwerken we het portret 
van W.H. Dullert als mo-
zaïek in het entree-hek. 
Het plein onder de pergola 
kunnen we decoreren met 
een patroon van lijnen en 
golven in bonte kleuren. 
Wie helpt er mee tegelen?

Planning
Begin 2014 moet het de-
finitief ontwerp (DO) klaar 
zijn en start het rekenwerk 
wat de verbouwing gaat 
kosten. Eind 2014 moet 
de nieuwe entree klaar 
zijn.
Weet je een leuke horeca-
ondernemer die op zoek is 
naar een mooie plek, at-
tendeer hem/haar op onze 
blog met oproep:
www.vrijstaatthialf.nl

“Een haalbaar plan!” De afgelopen maanden heeft het speelplein bij basisschool de Sterrenkring al 
een flinke metamorfose ondergaan. Na de nieuwe tuimelrekken in december 
2012, stond er na de meivakantie een gloednieuwe schommel die door de 
leerlingen van de Sterrenkring feestelijk onthuld werd. 

De grote zandbak, die zijn beste tijd wel had gehad, was inmiddels verdwe-
nen, een grote leegte achterlatend. Al gauw begonnen de kinderen zich af te 
vragen wat daarvoor in de plaats zou komen. Dat werd eind mei duidelijk toen 
er na schooltijd een grote hijskraan het plein op kwam. Er werd een mooie, 
stevige tafeltennistafel de lucht in gehesen, over de bomen getild en vervol-
gens op zijn plek gezet.  

De speelvreugde kwam hiermee nog steeds niet tot een einde. Na de herfst-
vakantie van het nieuwe schooljaar bleek het klimtoestel een keer zo groot 

Speelplezier op wijkplein
te zijn geworden en kwam een wens van vooral de 
oudere kinderen in vervulling; een groter speeltoe-
stel dat meer uitdaging biedt. 

Dankzij bijdragen van het Wijkplatform 
Spijkerkwartier, Stichting het Burger en Nieuwe 
Weeshuis en de gemeente Arnhem heeft de werk-
groep “Arcadeplein” hiermee het onderdeel ‘speel-
toestellen’ van de herinrichting van het plein suc-
cesvol kunnen afronden.  We zijn er echter nog niet. 
Met de uitvoer van een ander belangrijk onderdeel 
van het plein moet nog een start worden gemaakt, te 
weten het groener maken van het plein door de aan-
plant van verticaal groen, het vergroten en herbe-
planten van bestaande plantenbakken en het maken 
van een groene ontdekzone. 

De ontwerptekeningen hiervoor zijn al in een verge-
vorderd stadium en een deel van de financiering is 
binnen met als resultaat dat in het voorjaar van 2014 
hopelijk de eerste nieuwe groene aanplant te zien zal 
zijn. 
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Belangrijke informatie
Handige telefoonnummers en informatie
Algemeen informatienummer van de gemeente: 0900 – 1809
Afvalophaaldienst SITA: 4460490
Melden overlast drugs- of alcoholverslaafden: 3524299
Politie: 0900 – 8844
Wijkcentrum De Lommerd: Voor vragen over het beheer en 
gebruik van De Lommerd kunt u gebruik maken van het mail-
adres info@lommerd.nl. Telefonisch is de Lommerd bereikbaar 
op werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur onder nummer 
026-4423549. Op deze momenten kunt u ook persoonlijk bij de 
Lommerd langs komen.

Agenda van vergaderingen
Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek: Voor informatie 
kunt u terecht bij secr.wpspijkerkwartier@gmail.com. 

Werkgroep Spoorhoek: raadpleeg voor vergaderdata 
www. spijkerkwartier.net. Locatie: Spoorwegstraat 48

Spreekuur wijkagenten
De wijkagenten houden spreekuur donderdags van 19.00 tot 
20.00 uur, hoofdbureau van politie, Beekstraat 39. U moet eerst 
een afspraakmaken: bel naar 0900-8844 of stuur een e-mail-
bericht naar joke.bartelink@gelderland-midden.politie.nl

Websites van culturele instellingen Spijkerkwartier:
www.theaterhethof.nl
www.boscharnhem.nl

Colofon
Redactie:  Akke de Boer, Gonnie Verbruggen,  

Lex Kwee, Louise Kok, Marita Toonen, Miriam 
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Opmaak: Dick Poelen
Druk: HPC
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Tekeningen in dit nummer
Akke de Boer

Kijk voor alle informatie over het Spijkerkwartier en de  
Spoorhoek ook regelmatig op www.spijkerkwartier.net

Wilt u reageren of zelf een bijdrage leveren?
Stuur een brief of e-mail naar:
Wijkcentrum De Lommerd
Spijkerstraat 185A
6828 DC Arnhem
wijkkrant@spijkerkwartier.net

Kopijsluiting volgende nummer:   24 januari 2014

Zwam aan de Statenlaan
In de vorige wijkkrant drukten we een foto af van een enorme 
zwam, waarvan de naam niet bekend was. Een wijkbewoner, 
Edwin Verdurmen, reageerde op ons verzoek om informatie. 
Voor de boom brengt hij echter geen goed nieuws:
“De zwam op de hoek Statenlaan/Groen van Prinstererlaan is 
een harslakzwam.
Het is een zeldzame soort en zeker in deze omvang. Het is ove-
rigens slecht nieuws voor de boom, want de voet raakt verzwakt 
waardoor hij kan omvallen. Ik vermoed dat de boom zal moeten 
worden omgezaagd”.

Evenementen De Lommerd  

januari-maart 2014

Repaircafé. Gratis hulp bij het repareren van je spullen.
Zaterdag 18 januari 13.00 tot 16.00 uur 
Info: E repaircafe@lommerd.nl 

Biologische markt. Overdekte informatiemarkt over biologi-
sche en eerlijke producten.
Zondag 19 januari 12.00 tot 16.00 uur
Info: E biomarkt@lommerd.nl 

Eten in De Lommerd. Eten door en voor bewoners iedere 3e 
dinsdag van de maand. 
aanvang 18.00 uur
info: E etenindelommerd@gmail.com ; T 06 39 57 97 64 (voic-
email) of postvak EtenindeLommerd in De Lommerd.

Kinderdisco. Disco voor kinderen van 7 tm 11
Zondag 26 januari en 30 maart van 15.00 tot 17.00 uur
Info:E  kinderdisco.spijkerkwartier@gmail.com

Foto expositie. Iedere maand een wisselende expositie van 
fotografie en schilderwerk.
Te bezichtigen tijdens openingstijden De Lommerd.
Maand januari: foto’s fotovakschool
Info: info@lommerd.nl


