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Na een jarenlange juridische strijd komt er dan toch 
een einde aan de raamprostitutie in het Spijkerkwar-
tier. Op 23 november heeft de Raad van State de 
gemeente in het gelijk gesteld en de uitspraak van de 
rechtbank van 26 mei 2005 bevestigd. Dit betekent 
dat de gemeente de prostitutiebedrijven mag sluiten 
als de exploitanten dat niet zelf doen. 
Had de rechtbank al geoordeeld dat de gemeen-
te bevoegd is om de prostitutiebedrijven 
te sluiten en dat dit niet onevenredig de 
belangen voor de exploitanten schaadt, bij de 
Raad van State spitste de strijd zich toe op de vraag 
of de gemeente de bedrijven mag sluiten terwijl 
er nog geen alternatieve locatie voor de seksin-
richtingen is. De Raad van State zegt hierover 
kort samengevat, dat de gemeente al in 1996 
heeft aangegeven dat de raamprostitutie op 
1 december 2002 moest worden beëindigd. 
Daarbij heeft de gemeente nooit gezegd dat er op 
dat moment ook een alternatieve locatie beschikbaar 
moest zijn. Overigens is de realisering van die alter-
natieve locatie vertraagd, omdat een van de exploi-
tanten het besluit van de gemeente daarover door de 
Raad van State heeft laten vernietigen. Verder zegt de 
Raad van State dat de exploitanten zich lange tijd heb-
ben kunnen voorbereiden op het beëindigen van de 
raamprostitutie, zodat het ontbreken van een alterna-
tieve locatie geen reden is om de bordelen niet te slui-
ten. Dat de gemeente de schade van de exploitanten 
nu niet compenseert, vindt de Raad van State geen 
probleem. De exploitanten hadden als een redelijk 
handelend ondernemer alle voorzieningen kunnen 
treffen om in het zicht van de vervaldatum, 1 decem-
ber 2002, de schade zoveel mogelijk te ondervangen. 
De Raad van State vindt, dat niet is gebleken dat de 
exploitanten die voorzieningen hebben getroffen.
De Werkgroep Spijkerkwartier is zeer gelukkig met 
de uitspraak van de Raad van State. De Werkgroep 
heeft jarenlang geijverd voor het vertrek van de prosti-
tutie uit de wijk. “Met deze uitspraak zijn we natuur-
lijk heel blij”, zegt Bert Boermans van de Werkgroep. 
Hij gaat er vanuit dat dit inderdaad de definitieve 
uitspraak is en dat de prostitutie nu inderdaad bin-
nen afzienbare termijn is vertrokken uit de wijk. 
‘Prostitutie hoort niet in een woonwijk’, is altijd een 

Bordelen moeten dicht op 4 januari

Graag nodigen we iedereen uit voor 

de Nieuwjaarsreceptie in ons 

wijkcentrum De Lommerd.

U bent van harte welkom maandag 

9 januari 2006 vanaf 19.30 - 22.30.

De medewerkers van De Lommerd wensen 
iedereen prettige kerstdagen 

en een goede jaarwisseling.

Nieuwjaarsreceptie 

zie vervolg op pag 2
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van de uitgangspunten geweest van de Werkgroep. 
Boermans realiseert zich dat er ook mensen zijn die 
het vertrek van de prostitutie uit de wijk betreuren, 
die vinden dat raamprostitutie bij de wijk hoort. 
“Misplaatste romantiek”, is zijn reactie. “Die mensen 
realiseren zich niet hoeveel overlast de prostitutie 
heeft veroorzaakt, onder meer ook door de criminali-
teit die er toch ook aan verbonden is. Kijk maar eens 
naar de hekken die voor de portieken in de hoek van 
de prostitutie.”
Voor de Werkgroep blijft er genoeg werk in de wijk. 
Nu de prostitutie vertrekt, komen er een herontwik-
keling van dit deel van de buurt op gang. De Werk-
groep maakt zich, samen met de Groengroep, sterk 
voor behoud van bouwspeelplaats Thialf voor de wijk. 
De komende tijd wil de Werkgroep strijden tegen het 
volbouwen van deze groene plek in de buurt. 
Wethouder Chris de Ronde reageert eveneens ver-
heugd op de uitspraak van de Raad van State. Hij 

laat de wijkbewoners in een verklaring weten dat de 
raamprostitutie vanaf 4 januari 2006 weg moet zijn 
uit het Spijkerkwartier. Gebeurt dat niet, dan zal de 
gemeente handhavend optreden. 
De exploitanten hebben bekendgemaakt dat zij toch 
weer een kort geding zullen aanspannen tegen de 
gemeente. Zij willen dat de sluiting van de seksin-
richtingen wordt uitgesteld omdat het bestemmings-
plan van het Billitonterrein nog niet is aangepast 
op de eventuele verhuizing van de seksinrichtingen 
daarheen. Het Billitonterrein aan de Westervoort-
sedijk is steeds genoemd als mogelijke alternatieve 
locatie voor de raamprostitutie.

Gonnie Verbruggen en Karen van Rijsewijk

Zie ook pag 8, 9: de visie van Werkgroep Spijkerkwartier 
en de Groengroep op de toekomst van Thialf

Vervolg van voorpagina: "Bordelen moeten dicht"

Hier volgt weer een berichtje van de wijkagenten. 
Zoals u van ons gewend bent, berichten wij zo af en 
toe in de wijkkrant over belangrijke zaken die het 
Spijkerkwartier betreffen. 
De oud- en nieuwjaarsviering komt alweer dichterbij. 
Wij denken daarbij aan gezellig samenzijn, kerstbo-
men, etentjes en uiteraard vuurwerk. 

Een gewoonte, die sinds jaar en dag gebruikelijk is 
in het Spijkerkwartier, zijn de vreugdevuren. Deze 
vuren worden voornamelijk op de grote kruisingen 
in het Spijkerkwartier aangelegd even na twaalf uur. 
Opvallend is dat elk jaar de vuren groter en uitge-
breider worden. Zo werden er tijdens het oud en 
nieuw van vorig jaar (2004/2005) zelfs bankstellen 
en andere grote meubelstukken verbrand. Dit had tot 

gevolg dat de grote kruisingen in het Spijkerkwartier 
niet meer toegankelijk waren voor het verkeer. 

In goed overleg is besloten dat voornoemde vreugde-
vuren tijdens de komende oud en nieuw viering van 
2005/2006 niet getolereerd worden. Helaas voor alle 
mensen die goede bedoelingen hebben en de vreug-
devuren wel binnen de perken kunnen houden. 
We willen u dan ook dringend vragen geen vreugde-
vuren te maken. Wij, als wijkagenten zullen hier dan 
ook op toezien. Hopelijk bederft dit niet de vreugde 
van het oud en nieuw.

Wij wensen u alvast een heel gelukkig 2006 toe!

De wijkagenten Frank en Manon.

Bericht van de wijkagenten
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De kinderclub van de Lommerd zoekt voor de kinderen 
van het Spijkerkwartier en Spoorhoek weer knutselma-
teriaal. Dus als u nog gekke spulletjes op zolder heeft 
liggen waar kinderen mee kunnen knutselen, breng ze 
dan naar de Lommerd! 

Denk aan: tegeltjes, papier, karton, verf, potjes, kleur-
platen, verkleedkleren en nog veel meer. De kinderen 
zullen er blij mee zijn!

Kinderclub 
Een koor dat eens in de twee weken in de Lommerd wil 
gaan oefenen, zoekt nog leden. De muziek varieert van 
klassiek tot populair en van blues tot allerlei volksliedjes 
van bijvoorbeeld Afrikaanse aard. De oefenavond is dins-
dagavond van 20.00 - 22.00 u. 

Het koor wordt geleid door Helma Daams (4450022). 
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven. Bij vol-
doende belangstelling kan de zangavond van start gaan.

Koor zoekt leden
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De Prins Hendrikstraat is met zijn statige herenhui-
zen en fraaie ornamenten niet de straat waar je een 
klussenbedrijf mét timmerwerkplaats verwacht. Toch 
treffen we hier op nummer 31 in het souterrain Oki 
Doki klussen aan. Oki Doki klussen is het eenmans-
bedrijf van Jochem Bijl die er ook zelf woont. Hij 
begon zijn klussenbedrijf in 1997 op de Spijkerstraat 
en is ruim zes jaar geleden verhuisd naar het sou-
terrain in de Prins Hendrikstraat. Jochem: ‘Ik deed 
hier een klus voor de huurbaas en toen ik deze leeg-
staande ruimte zag, heb ik gevraagd of ik die mocht 
opknappen om er te gaan wonen en werken’. 
Jochem werkte in de bouw als timmerman, raakte 
werkloos en besloot toen om zijn eigen bedrijf te 
beginnen. ‘Vanaf het begin heb ik genoeg klanten 
gehad’, vertelt Jochem, ‘ik heb altijd in Arnhem 
gewoond, dus dat was een voordeel.’ Hij hoeft niet te 
adverteren, want zijn tevreden klanten zorgen voor de 
mond-tot-mondreclame. Zo heeft Oki Doki klussen 
na al die jaren een vaste klantenkring opgebouwd. 
Jochem: ‘Ik heb geen last van een economische 
recessie. Soms heb ik vier of vijf kortere klussen in 
een week en soms ben ik drie maanden bezig voor 
dezelfde opdrachtgever, maar ik heb het altijd druk 

genoeg’. De klussen 
zijn heel gevarieerd, van 
een badkamer opknap-
pen tot een schilderij 
ophangen, van een 
kamer stukadoren en 
verven tot een klem-
mende deur repareren, 
Oki Doki klussen doet 
het allemaal. ‘Dit bevalt 
me veel beter dan wer-
ken in de bouw’, vertelt 
Jochem, ‘ik ben eigen 
baas en bepaal zelf 
hoeveel hooi ik op de 
vork neem. Bovendien 
is mijn werk nu veel 
afwisselender dan toen 
ik voor een baas werk-
te’. Oki Doki klussen 
heeft veel werk gedaan 

voor The Globe, een winkel in vrijetijdskleding in de 
Rijnstraat. Jochem Bijl: ‘In The Globe heb ik het hele 
interieur gemaakt. Daar ben ik best trots op’. 
In het Spijkerkwartier en de Spoorhoek kent hij veel 
huiseigenaren waarvoor hij heel wat klussen heeft 
gedaan, maar de meest opvallende klus was toch wel 

het opknappen 
van een cara-
van in Enge-
land. Het 
was een 
caravan 
van een 
vriend, 
die ook 
meereisde. 
‘Dat was 
een heel 
gezellige 
klus’, aldus 
Jochem.
In de timmerwerkplaats zaagt Jochem allerlei latten, 
puien, planken, deuren, etc. op maat en hij zet er 
bijvoorbeeld kozijnen in elkaar. Ook doet hij er aan 
machinale houtbewerking. Oki Doki klussen neemt 
heel gevarieerde klussen aan, maar zijn oorspron-
kelijke vak, het constructie- en timmerwerk, doet hij 
nog steeds het liefst. Zijn huisgenoten hebben er 
geen last van, want hoewel het kamerbewoners zijn, 
werken ze allemaal overdag. Jochem: ‘Het is hier 
geen studentenhuis.’
Jochem voelt zich met zijn bedrijf thuis in het Spij-
kerkwartier. Hij kent er veel bewoners en natuurlijk 
is ook de woon- en werkruimte zo dicht bij het stads-
centrum uniek te noemen. ‘Ik ben heel tevreden met 
mijn werkplaats en kantoor hier in het souterrain’, 
zegt Jochem, ‘maar ik zou op den duur graag boven 
de grond willen wonen’. 
Jochem gaat meestal op de fiets naar zijn klussen, 
want vervoer heen en weer midden in de stad is 
gemakkelijker per fiets. Als er veel materialen moeten 
worden afgeleverd, dan laat hij die de leverancier ter 
plekke bezorgen, maar soms ook rijden zijn vrienden 
met een busje. ‘Ik heb nooit de middelbare school 
afgemaakt. Toen ik 22 jaar was, kreeg ik de kans 
om bij het Centrum voor Vakopleiding een omscho-
lingscursus te volgen. Nu heb ik mijn eigen bedrijf!’ 
besluit Jochem dit interview. 

Meer weten? 
Loop eens binnen op de Prins Hendrikstraat 31, 
niet aanbellen maar achterom lopen en bij de 
schuifdeuren aanbellen, bel 06-21275894, of mail 
okidokiklussen@hotmail.com. 

Gonnie Verbruggen

Oki Doki Klussen
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 &  Onzichtbare zaken, lopende zaken &
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De Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek heeft weer een nieuwe serie ansichtkaarten uitgebracht. Het zijn ditmaal 
vier kaarten met ‘Groene groeten uit de Spoorhoek’. Fotograaf Herman van Ommen heeft vier prachtige foto’s gemaakt 
in de Noord en Zuidstraat, de Lange Uitweg, de Spoorwegstraat en de Van Muijlwijkstraat, met  klimplanten, heesters 
en bomen als onderwerp. De ansichten zijn te koop in buurtcentrum de Lommerd. 
De ansichten met onderwerpen uit het Spijkerkwartier zijn daar ook nog steeds te krijgen. De ansichten kosten 45 
eurocent per stuk, bij afname van vijf stuks 40 eurocent, en bij afname van 10 stuks of meer 35 eurocent.
Bovenstaande foto van Herman van Ommen is gemaakt van het Joop Janssen Plantsoen aan de van Muijlwijkstraat.

Groene groeten uit de Spoorhoek

Wie door de straten van het Spijkerkwartier wandelt, kan 
zich vergapen aan de talloze prachtige herenhuizen. Veel 
van die eind-negentiende, begin-twintigste woonblokken 
verbergen vaak in hun ‘binnenste’ nog een geheime pracht: 
een weelde aan balkons, achtertuinen, binnenplaatsjes 
en daktuinen. Komend voorjaar wil de redactie van de 
wijkkrant graag in een serie aandacht besteden aan de 
verborgen achterkanten van het Spijkerkwartier en de 
Spoorhoek. De kant van de buurt die je niet ziet vanaf de 
straat. Dus heb je een balkon vol bloemen, een Japanse 
daktuin, een intiem binnenplaatsje of juist een moderne 
strakke achtertuin: laat het ons alvast weten, dan komen 
we in het voorjaar graag een keer langs voor een repor-
tage en een foto. Bel 06-22931057 (Karen van Rijsewijk) 
of e-mail naar wijkkrant@arnhem-middennet.nl

Oproep: balkons, daktuinen
De traditionele kerstboomverbranding op Bouwplaats 
Thialf staat dit jaar gepland voor zaterdag 7 januari. Vanaf 
donderdag 5 januari kun je je oude kerstboom naar Thialf 
brengen. Kinderen die een kerstboom brengen, krijgen 
daarvoor een lot waarmee een leuke prijs te winnen valt. 

De kerstboomverbranding begint zaterdag 7 januari 
om 18.00 uur. De brandweer is aanwezig om de stapel 
bomen aan te steken. Er zijn diverse kraampjes waar olie-
bollen, warme chocolademelk en soep te verkrijgen zijn. 
Ook worden deze avond de prijzen verloot onder kinderen 
die kerstbomen hebben ingeleverd.

Deze avond nemen ook Henkjan Vleeming en Eric van 
Voorst afscheid van de bouwspeelplaats.

Kerstboomverbranding 
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De kinderen (en menig volwassen mens) mag 
zich weer gelukkig prijzen met de ondubbel-
zinnige tevredenheid van Sinterklaas over de 
wijken Spijkerkwartier en Spoorhoek.
Na het traditionele rondje door de wijk was er 
in buurtcentrum de Lommerd  warme choco-
lademelk en divers strooigoed. Zover bekend 
waren er geen stoute kinderen bij dit jaar. 
Extra feestelijk was het met een dweilorkest 
en mensen van Circus Poehaa.
Jeugd en jeugdwerk van de Lommerd waren 
erg behulpzaam, en hopen dat de Sint vol-
gend jaar weer tijd heeft langs te komen!

Sinterklaas tevreden over de kinderen in de wijk

foto's Herman van Ommen
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Pieter Velthuizen was volgens de overlevering een 
markante figuur, die getooid met bolhoed langs 
kazernes, ziekenhuizen en het politiebureau ging om 
klokken op te winden. Hij was het die in 1896 in de 
buurt van de hoek Spijkerstraat/Riethorsterstraat het 
juweliersbedrijf stichtte in een pand dat er nu niet 
meer staat. School V, die daar nu staat, is pas later 
gebouwd. Spoedig verhuisde hij naar het pand in 
de Spijkerlaan waar nu ViaVia kappers zijn te 
vinden. Pieter Velthuizen behoorde tot de eer-
ste Arnhemmers die een telefoon hadden. Op 
een foto uit die tijd is op de etalageruit te zien 
dat zijn telefoonnummer 6 was. 
Zijn opvolger, Atte Hans Christiaan, die trouwde 
met Pieters nicht Neeltje Velthuizen, nam de fakkel 
van hem over in een tijd dat de zaak bezocht werd 
door rijke klanten, zoals de adellijke familie Van Pal-
landt. In die tijd kon het gebeuren dat een juwelier 
op eerste kerstdag werd ontboden op kasteel Rosen-

dael om een collier te rijgen. Vermoedelijk in 1926 
verhuisde de zaak naar de Steenstraat, toen nog een 
chique straat. De vermelding op het Monopoly-bord 
is aan die tijd te danken. De exacte datum van de 
verhuizing is niet bekend, want in de oorlog zijn alle 
documenten hierover verloren gegaan. ‘In ieder geval 

zat de zaak hier al in 1934, want toen ben ik 
hier geboren’, legt Simon Pieter Velt-

huizen uit. Hij is de kleinzoon van 
de oprichter van het juweliersbe-
drijf en de vader van Imy Velt-
huizen, de huidige eigenaresse. 

Hij heeft de Tweede Wereldoorlog 
bewust meegemaakt als kind.

‘In de oorlog hebben we ’s avonds in het 
geniep guldens, kwartjes en rijksdaalders uitgezaagd’, 
weet Velthuizen nog. Het hoofd van koningin Wilhel-
mina bleef over en werd in die dagen als stil protest 
tegen de Duitse bezetting gedragen als sieraad. Ook 

al vier generaties lang in het Spijkerkwartier

 &  Kijk op de wijk (24) &

juwelier Velthuizen
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werden van rijksdaalders, guldens en kwartjes thee-
lepels en suikerscheppen gemaakt, want in die tijd 
was er alleen Duits geld in omloop. Velthuizen: ‘Dat 
gebeurde heimelijk, want in een van de panden in 
Steenstraat hadden de Duitsers hun intrek genomen 
én er was een winkel in de buurt die erg gesteld was 
op Duitse klanten’. Na de Slag om Arnhem werd 
de stad geëvacueerd. Arnhemmers werden toen 
verspreid over omliggende gemeenten. ‘Wij gingen 
naar Apeldoorn. Daar kwamen we opnieuw in de 
vuurlinie terecht’, weet Velthuizen nog. Hij weet 
ook nog dat Arnhem geen bevrijding heeft gekend: 
‘De stad was leeg, de bewoners waren weg’. Daarom 
wordt de bevrijding ook niet gevierd in Arnhem.
De familie Velthuizen verbleef tien maanden in 
Apeldoorn en kon toen weer terugkeren. Ze trof-
fen een enorme ravage aan. De juwelierszaak was 
leeggeplunderd door de Duitsers, ‘en ze hebben ook 
geprobeerd om de zaak met de filmrollen van het 
Rembrandttheater in brand te steken, maar dat is 
niet gelukt’, vertelt Velthuizen. Het Rembrandt-
theater zat toen nog in de Steenstraat op de 
plaats waar nu gebouw Steenstaete met 
de winkels Smits en het Euro-China-
Shoppingcentre, staat. Velthuizen: 
‘We hebben alles opgeruimd, maar 
omdat er na de oorlog te weinig 
winkelpanden waren, moesten we 

van de overheid de helft 
van de winkel afstaan 

aan een andere 
zaak’. De juwe-
lierswinkel moest 
toen een paar jaar 

de ruimte delen met 
een schoenwinkel. ‘In de 
eerste jaren na de oorlog was 
voedsel op de bon, maar er waren 
ook speciale bonnen voor schoenen 
en weer andere bonnen voor hor-
loges en wekkers’, kan Velthuizen 
zich herinneren.

In 1962 trouwde Simon Pieter Velt-
huizen met Wietske Buxbaum en in 
1966 werd Imy geboren. Wietske weet 
nog dat in de jaren zestig van de vorige 
eeuw zoveel bakkers en slagers in de 
Steenstraat een winkel hadden. ‘Dat is 

nu in elke stad weg, vaak omdat er geen 
opvolger is’, denkt ze. Dat geldt zeker 
ook voor de juweliersbranche, ‘want 
jonge mensen moeten zoveel investeren 
en zoveel risico nemen’. Simon Pieter en 
Wietske hebben de straat de afgelopen 

veertig jaar enorm zien veranderen. Ze zagen 
de junks, die in de buurt van station Velper-
poort rondhingen en veel overlast veroorzaak-
ten, komen en gelukkig ook weer grotendeels 
vertrekken. In de jaren zeventig en tachtig 
waren er periodes dat elke maand de ruit 
kapot ging. Op een gegeven moment was dat 
niet meer te verzekeren. ‘En zo is de mooie 
gevel die de brandstichting door de Duitsers 
had doorstaan, toch verloren gegaan’, vertel-
len Simon Pieter en Wietske spijtig. Aan de 
prostituees bewaren ze goede herinneringen. 
Wietske: ‘Voor ons hoeven die niet weg, wij 
hebben er goede klandizie aan. Vooral de 
meisjes uit Zuid-Amerika zijn zo aardig’. Ook 
het eigen juweliersbedrijf veranderde in de 
loop der jaren. ‘Vroeger maakten we hier in 
onze werkplaats nog machinaal sieraden en 
tafelzilver voor de groothandel. Tegenwoordig 
verkopen we sieraden, horloges en klokken 

en repareren die in ons reparatieatelier. 
We ontwerpen ook sieraden’, legt 

Velthuizen uit. ‘Vader en ik zijn 
ook allebei edelsteenkundige. 

We beschikken ook over de 
apparatuur om stenen te 
onderzoeken’, vult Imy 
hem aan. De zaak bestaat 
nu 109 jaar, dat wordt vol-
gend jaar 110. Al die tijd is 
de zaak in handen van één 

familie én in het Spijker-
kwartier gebleven. 

De winkel van Juwelier Velt-
huizen bevindt zich aan de 

Steenstraat 64, telefoon 4422587.

Gonnie Verbruggen

 &  Kijk op de wijk (24) &
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Eind september presenteerde de gemeente in het Stadskantoor haar visie op het gebied ten oosten van Thiemestraat en 
Thorbeckestraat, ook wel Spijkerbroek genoemd. Talloze woningen verdeeld over tien bouwblokken zouden in het gebied 
gebouwd moeten worden. De aanwezigen protesteerden heftig tegen zoveel bebouwing. De Werkgroep en de Groengroep 
Spijkerkwartier hebben inmiddels, met steun van het Wijkplatform, een eigen visie op tafel gelegd, met als conclusie: 
sport en spel moeten het uitgangspunt zijn voor dit gebied!

De bouwspeelplaats Thialf
Op Thialf zijn ruige heuvels, klauterbomen, klim-
torens, glijbanen en waterpartijen. Er is speelzand 
en timmerhout. Op het geasfalteerde deel van het 
terrein worden skatelessen gegeven, fietslessen voor 
allochtonen, minitennis en noem maar op. Thialf 
wordt door jong en oud gebruikt en niet alleen door 
bewoners van het Spijkerkwartier. Ook kinderen uit 
het Broek en het Statenkwartier zijn vaak op Thialf te 
vinden. Door de verscholen ligging geeft het spelen 
geen overlast aan omwonenden want… die zijn er 
vrijwel niet!

Het sportveld aan de Thorbeckestraat
Naast het Mozaïek College ligt een goed onderhou-
den grasveld, dat voorheen onderdeel was van de 
sportvelden van deze school. De buurt heeft de plek 
al jaren in gebruik als sportveld. Het is de enige plek 
in de wijde omgeving waar voluit aan sport kan wor-
den gedaan. Zonder dat ook maar iemand er last van 
heeft. De gebruikers komen uit alle omliggende wij-
ken. Zelfs de brandweer, die op deze plek niet ver van 
de kazerne vandaan is, doet er aan sport.

Het belang van speelterreinen in Spijkerbroek
Het Spijkerkwartier is een stenige wijk met een 
oppervlakte van 53 ha. 90 procent is bebouwd, 9 
procent gaat op aan straten, stoepen en parkeerplaat-
sen. Voor recreatie blijft 1 procent over. Op sommige 
plekken zijn speelplaatsjes ingericht, vooral bedoeld 
voor kleine kinderen (tot 8 jaar). Enkel en alleen 

op Spijkerbroek kunnen kinderen ouder dan 8 jaar 
onbekommerd spelen en voluit sporten. Daarnaast is 
het een trefpunt voor volwassenen.

Visie van de gemeente: bouwen op Spijkerbroek
Verschillende wethouders op rij hebben de raad 
beloofd dat de beëindiging van de raamprostitutie 
budgettair neutraal zou gebeuren. Om dat doel te 
verwezenlijken, heeft de gemeente een visie ontwik-
keld. De visie bestaat grofweg uit twee delen: het 
opknappen van panden in het prostitutiegebied en 
nieuwbouwplannen in het Spijkerbroek. Deze visie is 
nog geen plan en de buurt heeft inspraak. Maar deze 
inspraak heeft wel zijn kaders. De kosten van het 
opknappen van het prostitutiegebied moeten gefinan-
cierd worden uit het totale project herontwikkeling. 
Met andere woorden: het geld (4 miljoen euro) moet 
in de wijk met nieuwbouw worden terugverdiend. 
Tenminste, dat is het uitgangspunt van wethouder de 
Ronde.
Volgens de gemeentelijke visie zouden tien woonge-
bouwen van vier tot vijf verdiepingen in het gebied 
moeten verrijzen. Op het sportveld aan de Thorbec-
kestraat was een reeks van drie woongebouwen met 
een totale lengte van circa 100 meter gedacht. Het 
grootste gebouw, een flat van 200 meter lang (groter 
dan die aan de Van Muijlwijkstraat), zou op Thialf 
komen staan, aan het spoor, bovenop de groene, 
lommerrijke speelweiden en de waterpartijen van 
de Molenbeek. Het was ‘nog maar een visie’ zei de 
gemeente. 

De gevolgen van die visie
Het Spijkerkwartier heeft, na St. Marten en Klarendal 
de hoogste woning- en bevolkingsdichtheid van heel 
Arnhem. Er wonen in totaal 5785 mensen. Al deze 
mensen hebben minder dan één vierkante meter tot 
hun beschikking voor sport, spel en recreatie. Dat 
is weinig, maar ze beklagen zich niet. Ze zijn zich 
ervan bewust dat ze midden in de stad wonen en de 
mogelijkheden dan beperkt zijn.
Als echter de beschikbare mogelijkheden van het 
Spijkerbroek worden aangetast, ontstaat er grote druk 
op de resterende speelplekken en de binnentuinen en 
veranderen de verhoudingen. Eén ding staat vast: hoe 
de ruimte ook zou worden herverdeeld, de mogelijk-
heden voor sport en spel worden minder.

Visie van de wijk: sport en spel op Spijkerbroek
Spijkerbroek is een grote groene open ruimte in een 
dichtbevolkte omgeving en
met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit. Een 
groene long. Dat moet gewaarborgd blijven. Een plek 
met een geweldige potentie aan recreatiemogelijkhe-
den. Dat moet je opwaarderen, herinrichten, toegan-
kelijker maken. Spijkerbroek kan als ontmoetings-
plek nieuwe sociale verbanden doen ontstaan.
Steeds opnieuw blijkt dat kinderen te weinig actief 
zijn. Ook volwassenen wordt steeds vaker geadviseerd 
voldoende te bewegen. Zowel het ministerie van 
VROM, sportkoepel NOC/NSF, onderzoeksinstituut 
TNO en wetenschappers op het gebied van Gezond-
heid adviseren plekken in te richten voor sport en 
spel in dichtbevolkte wijken. Mensen moeten gesti-
muleerd worden te bewegen door ze dichtbij huis de 
gelegenheid daartoe te bieden. Geen plek is daarvoor 
beter dan Spijkerbroek.
Nu de raamprostitutie verdwijnt, moet de gemeente 
niet toegeven aan de verleiding om het terrein vol 
te bouwen, maar het daar juist voor behoeden. Het 
gebied krijgt eindelijk een veilig imago. Ouders zul-
len zich niet meer door rondlopende bordeelbezoe-
kers gehinderd voelen om hun kinderen op Thialf en 
omgeving te laten spelen.

Thialf nodigt uit om te bewegen. Het is een plek 
waar kinderen zich uit kunnen leven. Waar bomen 
zijn uitgevonden om in te klimmen. Alleen op Thialf 
kun je nog ravotten in het groen. Het geluid van de 
kinderen verstomt omdat het terrein verdiept ligt. Er 
wonen geen mensen die zich kunnen ergeren aan het 
lawaai. Dat moeten we zo houden. 
Thialf is een ontmoetingsplek voor kinderen uit het 
Spijkerkwartier, het Broek en het Statenkwartier. 
Het ligt in een verkeersluwe omgeving. Bijna onge-
hinderd door auto’s kunnen kinderen de bouwspeel-
plaats bereiken. Met een betere ontsluiting zal Thialf 
nog beter tot zijn recht komen.
Er zijn samenwerkingsverbanden van de SKAR, de 
Lommerd, Circusschool Poehaa, 3VO, de Arcade-
scholen en de Hugo de Grootschool. Allemaal gericht 
op activiteiten met kinderen. Thialf is daarom een 
belangrijke netwerkplek. Natuurlijk moeten de pro-
fessionele krachten die er nu werken, wel blijven. 
Beheer van het terrein en activiteitenbegeleiding is 
absoluut noodzakelijk. 

Het sportveld bij het Mozaïek-College is het enige 
vrij toegankelijke sportveld in de binnenstad waar je 
zo maar kunt sporten. Het sportveld ligt dichtbij de 
brandweerkazerne. De brandweermannen kunnen er 

altijd terecht om buiten te trainen. Groepen jongeren 
(autochtoon èn allochtoon) maken afspraken om op 
het sportveld te voetballen. Het sportveld is een plek 
waar integratie lukt!

Conclusie: beperkt bouwen, sport & spel voorop!
De gemeente heeft miljoenen geïnvesteerd in de 
beëindiging van raamprostitutie en wil dat graag in 
het project herontwikkeling terugverdienen. De buurt 
vindt het niet juist dat deze rekening eenzijdig aan 
het Spijkerkwartier wordt gepresenteerd. Dat wil niet 
zeggen dat er geen bouwmogelijkheden zijn. De loca-
ties daarvoor zijn al eerder in het bestemmingsplan 
Spijkerkwartier/Spoorhoek opgenomen. Deze nieuw-
bouw zal de gewenste sociale controle in het gebied 
ten goede komen. Het Spijkerbroek is een plek waar 
kinderen maar ook volwassenen zich kunnen uitle-
ven. Dat is, naast onderwijs, de primaire functie van 
het gebied. Deze functie moet behouden blijven en 
worden versterkt. Dat moet het uitgangspunt zijn bij 
de toekomstige ontwikkelingen!

Werkgroep- en Groengroep Spijkerkwartier
Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek

Reacties op de ‘visie van de wijk’ graag sturen naar:  
 info@spijkerkwartier.net
Meer informatie, verslagen en foto’s op: 
 www.spijkerkwartier.net, onder ‘plannen’

‘Thialf: geen speelplaats voor bouwers, onze visie op 
Spijkerbroek’ is de naam van de kleurrijke brochure vol 
foto’s die Werkgroep en Groengroep in november heb-
ben uitgebracht. Belangstellenden kunnen de brochure, 
zolang de voorraad strekt, gratis afhalen in buurtcentrum 
de Lommerd.

Thialf is geen speelplaats voor bouwers! De visie van Werkgroep & Groengroep op ‘Spijkerbroek’

Het gebied ‘Spijkerbroek’ ligt deels in het Spijkerkwartier 
en deels in het Broek, vandaar de naam. 



9

&  S
K

W

S

Eind september presenteerde de gemeente in het Stadskantoor haar visie op het gebied ten oosten van Thiemestraat en 
Thorbeckestraat, ook wel Spijkerbroek genoemd. Talloze woningen verdeeld over tien bouwblokken zouden in het gebied 
gebouwd moeten worden. De aanwezigen protesteerden heftig tegen zoveel bebouwing. De Werkgroep en de Groengroep 
Spijkerkwartier hebben inmiddels, met steun van het Wijkplatform, een eigen visie op tafel gelegd, met als conclusie: 
sport en spel moeten het uitgangspunt zijn voor dit gebied!

De bouwspeelplaats Thialf
Op Thialf zijn ruige heuvels, klauterbomen, klim-
torens, glijbanen en waterpartijen. Er is speelzand 
en timmerhout. Op het geasfalteerde deel van het 
terrein worden skatelessen gegeven, fietslessen voor 
allochtonen, minitennis en noem maar op. Thialf 
wordt door jong en oud gebruikt en niet alleen door 
bewoners van het Spijkerkwartier. Ook kinderen uit 
het Broek en het Statenkwartier zijn vaak op Thialf te 
vinden. Door de verscholen ligging geeft het spelen 
geen overlast aan omwonenden want… die zijn er 
vrijwel niet!

Het sportveld aan de Thorbeckestraat
Naast het Mozaïek College ligt een goed onderhou-
den grasveld, dat voorheen onderdeel was van de 
sportvelden van deze school. De buurt heeft de plek 
al jaren in gebruik als sportveld. Het is de enige plek 
in de wijde omgeving waar voluit aan sport kan wor-
den gedaan. Zonder dat ook maar iemand er last van 
heeft. De gebruikers komen uit alle omliggende wij-
ken. Zelfs de brandweer, die op deze plek niet ver van 
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 Een Hachee

Pak een zware braadpan met deksel en laat de kluit 
boter erin smelten. Als de boter nog schuimt maar 
inmiddels wel “stil staat” doet u de in grote dobbelste-
nen gesneden riblappen in de pan en laat ze aan zwe-
ten totdat ze gemakkelijk losrollen over de bodem van 
de pan. Braad het geheel aan totdat al het vleesvocht 
verdwenen is en voeg dan de gemiddeld groot gesne-
den uien toe. Wacht totdat deze een beetje beginnen 
te kleuren en maal dan de peper eroverheen. Voeg 
het zout en de azijn toe. Ondertussen heeft u onge-
veer 1 liter water aan de kook gebracht en voegt deze 
nu toe. Even door laten koken en zet het vuur laag. 
Bij voorkeur hangt u de kruidnagelen verpakt in een 
doekje of gewoon een thee-ei in het nat.
De Laurierbladeren terugvinden wil meestal nog wel 
maar die kruidnagelen?! Wellicht een aanrader bij 
forse kiespijn om daar op te bijten maar doorgaans, 
nee.
De plakken kruidkoek doet u erbij en sudderen maar. 
Laat dit geheel rustig met deksel op de pan een aan-
tal uren staan op een laag pitje. In het kader van de 

brandveiligheid of eventueel vergassingsrisico ( bij 
onvoldoende ventilatie en uitwaaien van de vlam) is 
het aloude petroleumstel wellicht een optie.

Eenmaal zo’n portie hachee gemaakt is het ideaal om 
dit geheel of gedeeltelijk in kleine porties in te vrie-
zen. Het fast gedeelte bestaat dan uit het opwarmen 
van deze heerlijk zelfgemaakte hachee wanneer dit 
maar uitkomt.
Tijdens het bereiden of opwarmen kan men ingredi-
enten toevoegen om er een multicuisinaire draai aan 
te geven.
Enkele voorbeelden zijn:
1 teentje knoflook erin uitpersen en een eetlepel 
oregano een half uurtje laten meesudderen en proef 
daar: Italië
Wat grofgesneden rode en gele paprika en stukken 
perzik toevoegen: Hongarije
1 teentje knoflook en een scheut ketjap: Indonesië
Voeg naar eigen smaak en creativiteit gerust eens wat 
toe en zet de hele winter door snel iets verrassends 
op tafel. U zult merken dat Food-life er een concurent 
bij heeft, namelijk uzelf!
Bedenk altijd dat het geheime ingrediënt Liefde is!

Bob van Egdom

Druk doende de dagelijkse kost bij elkaar te schar-
relen, vang je zo her en der wel eens wat op. Zo 
ook op een goede dag bij de slager. Een klant 
bestelde een kilo magere riblappen en stelde ver-
volgens de vraag wat hij ermee moest doen. Een 
beetje rare volgorde maar oké.
De slager weet met een dergelijke vraag wel raad 
want service en vakkennis is iets waar de kleine 
middenstander zich nog altijd op kan laten voor-
staan. Hij raadde aan om er een hachee van te 
maken. Hachee: alleen het woord al, geweldig. 
Lekker bovendien en analoog aan het vorige 
recept slow! Ook nu ga ik weer iets snels van slow 
maken door een aantal varianten voor te stellen. 
Met multicuisinaire insteek is hachee een gerecht 
dat ons met gemak de nakende winter door helpt 
komen en nooit zal vervelen.

 &  Food around the Corner &
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 1 kilo magere runder riblappen

 4 grote uien

 6 blaadjes laurier

 14 hele kruidnagelen

 1 scheutje (wijn)azijn

 2 plakken kruidkoek

 10 malen peper uit de molen

 0,5 theelepel zout

 1 kluit roomboter, om in te bakken
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Het Spijkerkwartier en de Spoorhoek kennen een 
rijk aanbod van culinaire specialiteiten uit alle wind-
streken. Bij afhaalcentrum Warung Subur in de 
Hommelstraat kan de wijkbewoner kennis maken 
met gerechten uit de Surinaams Javaanse keuken, 
zoals nasie pom, bamie moksie metie, rotie kip en 
saoto soep. Warung Subur is het eenvrouwsbedrijf 
van Roos Satarian, ‘Maar ik help ook vaak een handje 
mee’, legt haar levenspartner John Dermo uit. Roos 
had altijd al een kookhobby en toen zes jaar geleden 
Warung Manis hier weg ging, namen zij en John het 
over om hun eigen Surinaams Javaanse afhaalcen-
trum te beginnen. Roos Satarian: ‘Ik kook met veel 
liefde, niet voor het geld. Daardoor zijn onze produc-
ten heel concurrerend met andere afhaalproducten 
zoals pizza’s’. 
’s Ochtends om 10.00 uur staat Roos al te koken, 
’s middags om 14.00 uur gaat de zaak open en ’s 
avonds om 21.30 uur gaat die pas dicht. Het zijn 
lange dagen en het is hard werken. Niet alleen John 
maar ook hun kinderen van 14 en 9 jaar helpen zo nu 
en dan mee in de zaak. De goede klandizie vergoedt 
alles. John: ‘We hebben veel vaste klanten. Die komen 
meestal uit Arnhem en omgeving, maar soms komen 
mensen helemaal uit Amsterdam hierheen voor 
onze nasie of rotie’. De meeste klanten zijn Neder-
landers die in Suriname op vakantie zijn geweest, of 
Nederlanders die op een andere manier kennis heb-
ben gemaakt met Suriname, maar natuurlijk heeft 
Warung Subur ook veel Surinamers als klant. ‘Wij 
Surinamers weten pas écht wat integre-
ren is. Wij kunnen daarom goed met alle 
klanten omgaan,’ licht John toe. 
Roos en John proberen het hun klanten 
naar de zin te maken. De kwaliteit van 
hun afhaalproducten gaat voor alles. 
‘Alles wat we hier verkopen is vers, nooit 
diepvries,’ legt Roos uit. ‘En we willen 
graag tevreden klanten. Desnoods bren-
gen onze kinderen de sate thuis, als een 
klant vindt dat die niet goed genoeg was’ 
vult John aan. Die houding levert hen 
gelukkige klanten op. ‘Jullie hebben mijn 
leven gered!’, horen ze soms. De reacties 
maken John en Roos blij. ‘Wij doen het 
voor de kwaliteit van de gerechten én 
voor de goede contacten met onze klan-
ten’, zeggen ze eensgezind.
Roos en John hebben het goed naar hun 
zin in de wijk. ‘Wij kunnen niet zeggen 
dat we hier geboren en getogen zijn, 

want we zijn allebei in Suriname geboren, maar we 
voelen ons thuis in deze wijk’, vertelt Roos. John 
vult haar aan: ‘We hebben goede contacten met onze 
buren. De ondernemers hier waken over elkaar.’ 
En als er toch een keer wat is, dan weten ze de poli-
tiehuiskamer goed te vinden. Het straatbeeld is de 
laatste zes jaar wel veranderd, vinden Roos en John. 
Roos: ‘Vroeger had je hier allerlei ondernemers, maar 
de laatste tijd trekken de Nederlanders weg. Waarom? 
Dat weten we niet.’ 
Warung Subur is een afhaalcentrum, de klant mag 
er dus niet eten. ‘Dat is verboden door de gemeente’, 
legt John uit. Het moet John en Roos van het hart dat 
ze niet begrijpen waarom dat niet mag. ‘Waarom krij-
gen we niet de kans om hier de Surinaams Javaanse 
eetcultuur te presenteren?’ zo vragen ze zich af. 
Vooral in de winter willen de klanten graag in de zaak 
hun saoto soepje opeten. Alleen op Hemelvaartsdag, 
tijdens de Hommelsemarkt, wordt er gedoogd dat er 
bij Warung Subur wordt gegeten. ‘Dan zijn we hier 
vanaf 5.00 uur ’s ochtends tot laat in de avond in de 
weer’, aldus Roos en John.
Meer weten? 
Loop eens binnen bij Warung Subur, Hommelstraat 
71, openingstijden dinsdag t/m vrijdag: 14.00 uur 
t/m 21.30 uur, zaterdag 13.00 uur t/m 21.00 uur en 
zondag 14.00 uur t/m 21.00 uur. Maaltijden kunnen 
ook per telefoon worden besteld. Tel 026-4458986.

Gonnie Verbruggen

Warung Subur

 &  Onzichtbare zaken, lopende zaken &
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KAB Posttheater
Rosendaalsestraat 27 tel 446 0553

Info en reserveren via: www.posttheater.nl

Vrij 16 dec

Jeroen van Merwijk, 
Dat kunnen alleen de hele groten 
(try out)

Za 17 dec

Comedy Explosion, Late night 
show

Zo 18 dec, 14 uur

De Lama’s, BNN TV opnames
Ma 19 dec

De Lama’s, BNN TV opnames
Vrij 13 jan

Paul Smit (zie rechts), 
Het geheim van de smit

Za 14 jan

Klaas, Schaap
Vrij 20 jan 

Five easy pieces, Pieces in het kwadraat (try out)
Za 21 jan

Cuturele Comedy Award, finalisten tour
Vrij 27 Jan

Jetty Mathurin, HM regeert (try out)
Za 28 jan

A’dams kleinkunst festival, 
Competitie Wim Sonneveld prijs

Do 2 feb

Engeburen (zie rechts), 
Het dreigt vandaag gezellig te worden

Vrij 3 feb

Luider & van Donselaar, 
Intens

Za 4 feb

Leon van der Zanden, 
Zwarte hond

Vrij 10 feb

Schudden, Klam
Za 11 feb

A’dams kleinkunst festival, 
Competitie Wim Sonneveld prijs

Vrij 17 feb

Hassans Angels, Schijn
Za 18 feb

Bert Klunder, Wie en wat er allemaal deugt (try out)
Vrij 24 feb

Peter Faber (zie links),
Dagboek van een gek

Za 25 feb

Martijn Oosterhuis,
Van huis uit

12

Stadspastoraat
Driekoningendwarsstraat 30  Tel. 3513185

Info op:  www.stadspastoraatarnhem.com
E-mail:  stadspastoraat@planet.nl

Open:  elke werkdag Open Huis, van 10 tot 14 uur
I.v.m. de zomervakantie gesloten van 9.7 tot 22.8

Thema avonden op de donderdagavond, 19.45 uur 

15 dec: Iconen van vroeger en nu
22 dec: Open podium
Het is een kleine traditie om de serie donderdagavonden 
af te sluiten met een Open Podium. Een mooie kans 
voor onze bezoekers (voor u of voor jou dus!) om hun 
grenzen te verleggen. Wellicht wil je een lied zingen, een 
verhaal of gedicht voordragen of musiceren, wat u of 
jij maar wilt of kunt. Dé unieke gelegenheid om ‘latent 
talent’ te (laten) ontdekken. Wil de avond een succes 
worden, dan is een enthousiast publiek nodig, dus ook 
als je niet zelf de vloer op wilt… welkom op het Open 
Podium!
 

Expositie t/m 23 dec: Meditatieve momenten

Lisa Böll, Schilderijen
Te bezichtigen, maandag t/m vrijdag, 10-14 uur. Buiten 
deze uren om graag op afspraak (tel: 026 3513185)

De expositie bestaat uit grote doeken en klein werk op 
papier. Het grote formaat en heldere vlakverdeling geeft 
de schilderijen een kloeke uitstraling, terwijl er tegelijk-
ertijd sprake is van een sprankelende verfijning. Hoewel 
abstract zijn er ook allerlei figuratieve elementen in het 
werk zichtbaar. Kenmerkend zijn verder de toepassing 
van kleur, het contrast tussen licht en donker en het 
gebruik van schrift. 

In het getoonde werk komen de verschillende disciplines 
waar Lisa zich mee bezighoudt samen, namelijk de 
adem en spiritualiteit. Lisa Böll is behalve als beeldend 
kunstenaar ook al jarenlang als ademdocent werkzaam. 
Daarnaast is zij als pastoraal werker verbonden aan een 
psychiatrische kliniek.
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Parktheater
Parkstraat 34a  tel 351 0510

Info op:  www.parktheaterarnhem.nl
Email:  info@parktheaterarnhem.nl

Kaartverkoop tel:  026 4426538
De toegangsprijs per voorstelling is euro 7,- , voor 

het Open Podium  euro 4,-
Aanvang 20.30 uur tenzij anders vermeld

Houd de site in de gaten voor het nieuwe programma!

Vrij 16 dec

Open Podium
Za 17 dec

Victor vand en Broek, Over kinderen
Zo 18 dec

Gülnar Yoldas, Naar buiten
Vrij 20 jan 

Open Podium
Vrij 3 feb

Mooi weer, Mooi weer
Vrij 10 feb

Kras, Rode tranen
Za 11 feb

Graficus, Prettige feestdagen (zie onder)
Vrij 17 feb

Open Podium
Za 18 feb

Wildvreemd
Vrij 24 feb

Kunst en Vlieg-
werk, Theater-
sportwedstrijd

T/m december: 

Foyer expositie  
José van Tilburg 
met ‘Allemaal 
Mensen’ 

In de schilderijen 
van José van Til-
burg staat de mens 
centraal. Mensen 
boeien haar in al 
hun facetten. Elk mens is uniek en toch herken je iets 
van jezelf erin. José schildert haar mensfiguren met haar 
vingers en de geometrische achtergrond met een kwast. 
De geometrische achtergrond vormt zowel een contrast 
met de mens figuur als een harmonisch geheel. 
Door het kiezen van de juiste geometrische figuren en 
het kleurgebruik, komt de mens figuur los te staan van 
zijn omgeving, waardoor juist het unieke van ieder mens 
wordt benadrukt. 

Galerie de Vijf Eijken
Parkstraat 45, tel 3511004

Vrij t/m zo open van 13 tot 17 uur of op afspraak
Info op:   www.devijfeijken.nl
E-mail:   devijfeijken@chello.nl

Elke laatste zondag v.d. maand vanaf 12.30 uur met 
kunstroute Kunst Kijken K.A.N. [www.gelregaleries.nl]

Vanaf 13 november

Greg Byrne, Jean Marie Mersmans en Anna 
Reinders. 

Greg Byrne is van Ierse afkomst. Woont en werkt als 
beeldend kunstenaar in Spanje. Zijn aquarellen laten 
geabstraheerde landschappen zien. Hij beweegt zich op 
het grensvlak van figuratief en abstract. 
Hij werkt helder en transparant. Het kleurgebruik is 
warm met een zuidelijk temperament. Door gebruik te 
maken van subtiele kleuraccentueringen weet hij een 
zekere spanning in het werk aan te brengen.

Jean Marie Mersmans is geboren in Rotterdam op 5 
december 1953. Spanje is duidelijk zijn favoriete plek 
voor wat betreft het werken in het buitenland. De zon, 
het licht, de expressiviteit vormen een inspiratiebron 
voor hem. Zijn kleur- en lichtgebruik is sprankelend en 
fascinerend. Zijn schilderijen zijn explosies van kleur en 
beweging, trefzeker en snel.

Onder: Anna Reinders in de Vijf Eijken
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Galerie Vlasblom
Emmastraat 17 tel. 3517181

Info op: www.galerie-vlasblom.nl 
e-mail: galerie.vlasblom@planet.nl

open: vrij / za / zo 13 - 17 uur, en op afspraak
Elke laatste zo v/d maand v.a. 12.00 u met de kunst-
route Kunst Kijken K.A.N. (ziewww.gelregaleries.nl)

Zomerstop tot in september

Expositie t/m 18 december 

Marina Broere schilderijen, Gerda Maas ruimtelijk 
werk in diverse materialen - vooral klei - en Esther 
Peek schilderijen en gemengde technieken. 

Gerda Maas maakt sculpturen en objecten voor binnen 
en buiten, in onder andere metaal, textiel, gesteente en 
- vooral - haar lievelingsmateriaal klei. De huid van 
de klei wordt, naast de keramische bewerkingsmetho-
den behandeld met as, pigmenten, olie en mineralen. 
Sinds 2003 combineert zij de klei met warme polymeer 
(transparante kunststof). Thematische uitgangspunten 
zijn rituelen en gebruiken uit verschillende culturen; 
getallensymboliek; archeologische vondsten en onderzoek 
naar verschillende manieren van dragen en verbinden. 

Marina Broere noemt zichzelf ‘een eigentijdse Hol-
landse Meester’. Na het grondig exploreren van stille-
vens verscheen het landschap in haar werk en vervolgens 
ook de menselijke gestalte, niet alleen als portrettering, 
maar ook als middel om een breed scala aan emoties uit 
te drukken. En sinds kort is er abstractie, in reeksen van 
aquarellen en kleine olieverfschilderijen, die nog slechts 
‘raken’ aan de werkelijkheid zoals we die kennen. 
De Arnhemse beeldend kunstenares en kunsttherapeut 
Esther Peek toont gemengde technieken (aquarel, goua-
che en acryl). Ze studeerde aan de Kopse Hof in Nijme-
gen en de Opleiding voor kunstzinnige therapie De Wer-
vel in Driebergen. Over het wordingsproces van haar 
werk: ‘Vanuit de gedachte dat kleuren en beelden ons 
geschonken zijn als spiegel van een spirituele werkelijk-
heid ben ik op zoek naar hun waarde en hun werking.’ 

Met de klok mee van af 
het werk hierboven:
Esther Peek, Gerda 
Maas en Marina 

Broere (2x)

14
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Midden in de drukte van het Spijkerkwartier ligt een 
plek voor rust en bezinning. Op de Kastanjelaan is 
het Arnhems Studentenpastoraat gevestigd, waar 
jongeren, studerend aan een van de hogescholen van 
Arnhem of Velp, van harte welkom zijn. 
Het schooljaar is alweer enige tijd begonnen, maar 
om een kijkje te nemen bij het studentenpastoraat 
is het nooit te laat. Iedere student heeft wel eens de 
behoefte om andere studenten te ontmoeten, zich te 
verdiepen in vragen over studie, leven en geloof of 
om inspiratie op te doen voor zijn of haar persoon-
lijke ontwikkeling. 

Het studentenpastoraat is al zeventien jaar een 
ontmoetingsplek voor jongeren, die zich tijdens hun 
studie op een vrijblijvende manier met verdieping, 
ontmoeting en inspiratie willen bezig houden. Deze 
ontmoetingsplek wordt geleid door de pastores Mo-
nique Maan en Jos van den Brand. Monique Maan 
werkt vanuit de SOW-kerken (Samen Op Weg-ker-
ken) en Jos van den Brand vanuit de rooms-katho-
lieke kerk. 
Het is geen vereniging waar je lid van kunt worden, 
maar een voorziening waar je zelf op elk gewenst 
moment contact mee kunt opnemen en welkom 
bent. Het studentenpastoraat handelt vanuit een 
oecumenische visie, maar je hoeft geen kerkelijke 
achtergrond te hebben om binnen te stappen en mee 
te doen met activiteiten. 

Er zijn verschillende soorten activiteiten, variërend 
van één maal per week tot één maal per jaar. Een 
wekelijks terugkerende activiteit is het eetcafé op 
dinsdagavond. Op deze avond kookt een van de 
medestudenten of de begeleiders van het pastoraat 

voor weinig geld een lekkere maaltijd. Na de maaltijd 
is er tijd voor een gezamenlijk gesprek of een vervolg 
activiteit, zoals bibliodrama. Dit is een manier om in-
zicht te krijgen in jouw manier van leven en dat van 
anderen. Door het lezen, bespreken en uitbeelden 
van bijbelverhalen word je je hiervan beter bewust.
Buiten het wekelijkse eetcafé zijn er ook de maan-
delijkse activiteiten, zoals een meditatieve viering en 
een gespreksgroep. Maar de terugkerende activiteiten 
zijn niet het enige waar het bij het studentenpasto-
raat om draait. Geregeld zijn er speciale activiteiten. 
Te denken valt aan een workshop over dromen, een 
bijeenkomst voor Nederlandse studentenpastoraten 
of een activiteit in verband met kerst. 

Een andere speciale activiteit is een bezoek aan een 
klooster. Afgelopen april is een kleine groep stu-
denten samen met de pastores afgereisd naar het 
klooster Loreto van de Maristen in Lievelde. Hier 
hebben zij twee volle dagen doorgebracht met het 
thema “de levensreis”. Deze reis werd vormgegeven 
door verschillende activiteiten, zoals bibliodrama, een 
wandeling, eucharistievieringen en een gesprek met 
een van de paters. Voor velen van de reisgenoten ging 
er een nieuwe wereld open, aangezien het kloosterle-
ven voor hen voorheen toch een onbekend stukje uit 
onze samenleving was. 
Ben je nieuwsgierig geworden hoe het er op de 
Kastanjelaan 22e aan toe gaat en wat het studenten-
pastoraat voor jou kan betekenen? Neem dan gerust 
contact op met Jos van den Brand of Monique Maan 
(asp-arnhem@planet.nl, 4461192). Of kijk op de 
website www.studentenpastoraat-arnhem.nl. 

Wieke Versluis

Een kijkje bij het Arnhems Studentenpastoraat 
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 &  Verdieping, Ontmoeting & Inspiratie &

Zin om eens in de week een avondje te badmintonnen? 
Badmintonclub WAC speelt iedere woensdagavond in 
gymzaal de Rietebeek in het Spijkerkwartier en is op 
zoek naar nieuwe leden. De club speelt op recreatieve 
basis in steeds wisselende samenstelling, en er is geen 
competitie of training. Belangstellenden kunnen vrijblij-
vend een keer mee komen spelen. Ervaring met badmin-
ton is meegenomen maar geen vereiste.
WAC speelt iedere woensdagavond van half negen tot 
half elf, in Sportzaal de Rietbeek aan de Blekerstraat 
(ingang aan het schoolplein Arcade). De jaarcontributie 
bedraagt 80 euro. Informatie: Coen Pausma, 4454211

Badmintonclub zoekt leden
In de junikrant vroeg de redactie zich af wat de oudste 
zaak van het Spijkerkwartier is. Daarop zijn enkele reac-
ties gekomen. Hier volgt de top 3 van oudste zaken voor-
zover de redactie nu heeft kunnen achterhalen:
 3. Bender: in de vorige wijkkrant hebt u kunnen lezen 
dat deze zaak 155 jaar oud is, maar pas sinds 1914 in 
de wijk is gevestigd.
 2. Installatiebureau Cornelissen: Maggie Ruitenberg 
mailde ons dat deze zaak in 1907 aan de Steenstraat is 
begonnen en daarna is verhuisd naar de 1e Wijkstraat 8a.
 1. Juwelier Velthuizen: sinds 1896 gevestigd in het Spij-
kerkwartier, zie elders in deze krant.

Oudste zaak van de wijk
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Kopy sluiting voor volgende wijkkrant: 17 januari 2006

& Werkgroep Spijkerkwartier vergadert:
 28 juni, 23 aug, 6 sept en 20 sept om 20 uur
& Wijkplatform Spijkerkwartier/ Spoorhoek:
 29 juni om 20 uur

 &  Agenda / vergaderingen &

& Servicelijn van de gemeente:   3774321 
(voor melding van bijvoorbeeld zwerfvuil, 
losliggende stoeptegels, verkeeroverlast)

& Afvalophaaldienst SITA: 0900 - 8444

& melden drugsoverlast:  3523200
& politie:   0900 - 8844

 &  Handige telefoonnummers &

De spreekuren vinden plaats in buurtcentrum De Lommerd

& Gebiedsagenten: tel. 4423549

 Manon Niemeijer en Frank Reijnders 
 spreekuur: donderdag van 19.00 - 20.00 uur

& De Lommerd  tel. 4423549 
    fax. 3519975

Voor alle medewerkers kunt u contact opnemen 
met Nellie Adriaans

 &  Spreekuren &

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

Redactieadres: tel. 4423549
Buurthuis de Lommerd Spijkerstraat 185 a

E-mail:  wijkkrant@arnhem-middennet.nl

Redactie Pauline Meijwaard, Gonnie Verbruggen,
Marlies Hummelen, Wieke Versluis, Bob van Egdom,  
  Jan-Pieter den Hollander, Herman van Ommen, 
  Egbert Bouwhuis, Akke de Boer, Karen van Rijsewijk
Foto’s: o.a. Gonnie Verbruggen,
  Herman van Ommen en Yvonne Nientker
Illustraties: Akke de Boer
Zetwerk / Lay-out: Herman van Ommen

 &  Colofon &

Na tien jaar de wijkkrant voor ons te hebben gelayout , 
stopt Herman van Ommen er begin volgend jaar mee. 
Daarom is de redactie van de Wijkkrant Spijkerkwar-
tier/Spoorhoek hard op zoek naar een nieuwe layouter. 
De wijkkrant komt zes keer per jaar uit, en per keer 
kost het je in totaal ongeveer een dag werk. Dus woon 
je in Spoorhoek of Spijkerkwartier, kun je overweg met 
opmaakprogramma’s en lijkt het je leuk de zeer goed 
gelezen wijkkrant vorm te geven, laat het ons weten 
via 06 – 22931057 (Karen van Rijsewijk) of via e-mail: 
wijkkrant@arnhem-middennet.nl

Gezocht: nieuwe layouter 

Op de vierde adventszondag is er een kinderkerstfeest 
in de Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat. Tijdens die 
dienst vertellen en spelen de kinderen van de Lutherse 
gemeente het kerstverhaal. De kinderen hebben zich 
daarop tijdens de adventsperiode voorbereid. De dienst 
met het kinderkerstfeest begint zondag 18 december om 
10.30 uur.

Kinderkerstfeest


