
2022 nr. 1 .paasberg-wellenstein.nl

Wijkkrant
de Paasberg
en Wellenstein

paasbe
rg en

wellen
stein

• In actie voor Oekraïne

• Koffiebus op 9 april

• Doop Amaliaboom



2 



3 

Naast al deze vrijwilligers maken alle 
leden van de wijkvereniging dit mogelijk 
in de vorm van de jaarlijkse contributie. 
Inmiddels hebben we ruim 450 leden en 
daar zijn we blij mee. Onze wijk heeft 
ongeveer 800 woningen. Voor 2022 
is onze ambitie om nog meer leden te 
werven zodat we nog meer voor de wijk 
kunnen organiseren!

Wellicht ben je net in de wijk komen 
wonen, of woon je er al jaren. Hoe 
weet je nu eigenlijk of je lid bent? Dat 
zie je in ieder geval op je bankrekening. 
Omstreeks 20 januari van dit jaar heeft 
de jaarlijkse ledenincasso van 12,50 
plaatsgevonden. Is deze niet bij je afge-
schreven? Dan sta je waarschijnlijk niet 
als lid genoteerd! Twijfel je of je wel of 
niet lid bent of wil je na het lezen van 
dit voorwoord lid worden? Stuur dan 
je naam, adres en bankgegevens naar 
bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.
com. Je profiteert dan mee van alle 
leuke activiteiten en steunt de wijk. 
Namens het bestuur! Vele mooie en 
leuke activiteiten toegewenst!

Met vriendelijke groeten,

Derek Hooyman
Penningmeester 
Wijkvereniging Paasberg-Wellenstein

Wijkkrant/website:  
wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl
Wijkactiviteiten:  
wijkactiviteitenpw@gmail.com

Voor jullie ligt de eerste wijkkrant van 
2022. De dagen worden weer langer en 
de eerste zonnige dagen hebben zich al 
laten zien. Tijd om lekker naar buiten 
te gaan en te genieten van onze mooie 
wijk. Ook in 2022 worden er door ver-
schillende commissies en personen weer 
leuke en bijzondere activiteiten mogelijk 
gemaakt. De koffiebus komt in de wijk 
en onder andere de paasspeurtocht, vos-
senjacht en de griezeltocht staan weer 
op het programma. 

Uiteraard valt ook de wijkkrant dit jaar 
weer 4x in de bus. Je leest het laatste 
nieuws ook op onze website natuurlijk: 
www.paasberg-wellenstein.nl. Zo blijf je 
goed op de hoogte.

Voor 2022 zijn er ook diverse belangrijke 
ontwikkelingen rondom onze wijk die 
aandacht vragen van de wijkvereniging. 
Zo gaat bijvoorbeeld de Velperweg op 
de schop en gaat Insula Dei verbouwen. 
De wijkvereniging faciliteert hier met 
diverse middelen, bijvoorbeeld in de 
communicatie. 

Het organiseren van al deze activiteiten 
en het maken van de wijkkrant/website 
kan niet zonder vrijwilligers. Ook voor 
komend jaar staan er weer enthousi-
aste vrijwilligers klaar, waarvoor hulde 
en dank! Maar er zijn altijd vrijwilligers 
nodig. Wil je ook een bijdrage leveren, 
klein of groot? Onderaan lees je waar je 
je kunt aanmelden. Doen! Het is leuk en 
je leert je buurtgenoten beter kennen!

VOORWOORD
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Potgieterstraat 8
6824 NP  Arnhem
Tel : 026 - 3613197

De Echte Bakker
    Koenen

 

www.echtebakkerkoenen.nl         www.sintannamolen.nl

bestel@koenendeechtebakker.nl



Wijkvereniging 
Voorzitter:  
Ellis Knegt - Bronbeeklaan 19 - 6824 PD Arnhem 
e-mail: bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com

Secretaris:  
Lars Birkholz - F. van Eedenstraat 13,  6824 PK  Arnhem   
tel. 321 69 22  - e-mail: bestuur-paasberg-wellenstein@outlook.com
 
Penningmeester:  
Derek Hooyman  - Couperusstraat 23 6824 NJ Arnhem - e-mail: 
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

Bestuurslid Algemeen
Kees Haverkate - Adama van Scheltemastraat 15, 6824 NL Arnhem
tel. 379 59 97  
Dagmar ten Broek, Vondellaan 64 6824 NG Arnhem

Contactpersoon Sport- en kinderactiviteiten:
Niels Mekkes  e-mail: wijkactiviteitenpw@gmail.com

Contactpersoon Buurtpreventie:
Anniek Appelman - e-mail: bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com

Welkom in de wijk Paasberg:
Judith Mozes - Vondellaan 85,  6824 NC Arnhem tel. 445 72 74 
e-mail: 6824R15@hetnet.nl  

Redactie en contact wijkkrant en website:  
Cees en Petra de Kramer - Vondellaan 79,  6824 NC  Arnhem
tel. 445 56 70 - e-mail: wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl

Ledenadministratie  wordt gevoerd door de secretaris.
Het advertentiebeleid wordt gevoerd door de penningmeester. 
IBAN: NL 35 INGB 000 4093469 

 

Colofon wijkkrant: Redactie: Cees en Petra de Kramer, 
Opmaak: Eric Derksen - Druk: Pronto-Print, Duiven 
www.pronto-print.nl 
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voor AL uw 
voorkomende
dakwerkzaamheden !!

Reparatie en vernieuwing van o.a.:
∆ Goten
∆ Bitumineuze daken
∆ Pannen daken
∆ Dakramen
∆ Zinken dakkapellen
∆ Loodwerk, enz........

Telefoon: 0316-267012
www.dakdekkersbedrijfjurriens.nl ∆

Dakdekkersbedrijf
J.Jurriens en zn.

goten
daken
enz.....
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Op zaterdag 9 april komt de koffiebus naar onze wijk. Hij staat van 11.00 tot 
14.00 uur op het Trafopleintje.

Laten we het hebben over wat de wijk zo mooi maakt of wat nog beter kan. 
Wie weet wat er nog in actie komt. De koffie of thee wordt u aangeboden 
door de koffiebus. Wij zien u graag!

Duurzaam Paasberg is ook aanwezig met een stand.

Komt u ook een kopje 
koffie of thee drinken?



Bericht vanuit  BPV Paasberg-
Wellenstein

De meeste verontrusting op dit 
moment gaat uit naar het grote 
aantal pogingen tot woninginbraak 
met behulp van het boren van gaat-
jes in kozijnen. Het blijft vaak bij 
een “poging tot” maar soms lukt het 
om binnen te komen en diefstal te 
plegen. De dag na de vergadering 
was het weer raak in de Paasberg. 
Wijkagent Marjolein gaf aan dat dit 
in heel Arnhem speelt en er nog geen 
duidelijk patroon of profiel van de 
dader(s) is. Het gaatjes boren kan op 
alle verdiepingen gebeuren, dus ook 
bij dakkapellen. 

Voor informatie zie o.a. Algemene 
tips via de politie  https://www.
politie.nl/informatie/tips-om-
woninginbraak-te-voorkomen.
html en over de gaatjes-boren-
methode https://www.youtube.com/
watch?v=snWyvJj-SBw

De tips zijn: zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. Dat wil zeggen sluitwerk 
met een slot die je ook daadwerkelijk 
op slot zet, zodat de hendel niet met 
een ijzerdraad omhoog getrokken 
kan worden. En verder  is goede bui-
tenverlichting raadzaam. Buitenlam-
pen die met een bewegingssensor 
aangaan kunnen goed afschrikken.
Vraag is dan ook om even goed te 
blijven kijken als er bij kozijnen wordt 
geboord om in te schatten of het 
om ongewenst binnentreden van 
de woning gaat. Waarschuw dan de 
politie en uw contactpersoon van de 
BPV.
 
Ook werden er relatief veel meldin-
gen gedaan van “verdachte situaties”, 
andere meldingen (beperkter in aan-
tal) hebben betrekking op fraude of 
oplichting met betaalpassen, eenvou-
dige diefstal via internet, verkeers-

De groep van BuurtPreventie en Veiligheid voor Paasberg-Wellenstein 
heeft 23 februari j.l. overleg gehad en hierbij was ook wijkagent Mar-
jolein Smaling aangesloten. Vooraf ontving de BPV een incidentenlijst 
dat wil zeggen een samenvatting van het type incidenten en het aantal 
keren dat er een melding was binnen gekomen. We zien qua aantal inci-
dentmeldingen een forse toename in de donkere maanden (eind novem-
ber t/m eind februari) ten opzichte van de periode daarvoor. Namelijk 
resp. 78 en 14 meldingen.

MEER INCIDENTMELDINGEN IN  DE AFGELOPEN PERIODE
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ongevallen met materiële schade, 
brand, overlast van jeugd en afsteken 
van vuurwerk.
Meld incidenten altijd bij de politie. 
Ook bijvoorbeeld een digitale poging 
tot fraude. Dan krijgt de politie een 
goed overzicht van wat er gebeurt op 
diverse vlakken.
 
Nog steeds een extra 
BPV-straatcontactper-
soon voor Wellenstein 
gezocht
Op dit moment heb-
ben we een vacature 
straatcontactpersoon in 
Wellenstein. Het is een 
zinvolle maar doorgaans 
geen omvangrijke taak. 
Binnenkort ontvangt u 
als bewoner van Wel-
lenstein hierover ook een 

flyer in de bus.  Heeft u hier vragen 
over?  Mail ons gerust (bpv-paasberg-
wellenstein@outlook.com) dan 
nemen wij contact met u op.
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Doop Amalia-boom op 
landgoed Bronbeek
Op maandag 31 januari 2022 is op het landgoed Bronbeek de Amalia-
boom ten doop gehouden. Afgelopen 8 december werd H.K.H. prinses 
Catharina-Amalia, de prinses van Oranje, 18 jaar oud. Ter gelegenheid 
van haar verjaardag heeft het landgoed Bronbeek toestemming gekre-
gen om een eik te planten en naar haar te vernoemen: de Amalia-boom. 
Dit in de traditie van de eerdere Oranje-bomen – de Wilhelmina-boom, 
de Beatrix-boom en de Willem-Alexander-boom – die sinds 1898 op het 
landgoed zijn geplant. 

Het waaide, het regende, het was 
koud op 31 januari, de verjaardag van 
H.K.H. prinses Beatrix der Nederlan-
den, maar de stemming onder de 
aanwezigen was opperbest tijdens 
de feestelijke bijeenkomst. De oudste 
bewoner, de heer Baal (98), doopte 
de eik tot Amalia-boom, vernoemd 
naar onze toekomstige vorstin Ama-
lia: ‘een trotse boom’, sprak kolonel 
Karel van Dreumel, ‘een boom met 

een mooie Oranje-geschiedenis en 
met een lange en gezonde levensver-
wachting’.
Waarom een eik in plaats van de 
gebruikelijke linde? Omdat deze eik 
een aan het Oranjehuis gerelateerde 
geschiedenis in zich draagt.

In het Duitse Weimar bouwde de 
hertog van Saksen-Weimar-Eisenach 
tussen 1724 en 1748 het zomerpaleis 

Belvedere. Het 
paleis was een 
geschenk voor 
zijn vrouw 
Anna Amalia. 
De oudste eik 
op het land-
goed Belvedere 
is een bijna 
300 jaar oude 
zomereik. 
Freya Schot, 
nazaat van een 
van de archi-

Foto Mike de Graaf MDC
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DOOR: BESTUUR WIJKVERENIGING

Bezwaar tegen verleende 
omgevingsvergunning 
Bronbeeklaan 66
Onlangs heeft het bestuur van de wijkvereniging bij de gemeente Arnhem 
bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning van de flat 
aan de Bronbeeklaan 66.

Wij vernamen dat een omgevingsvergunning is verleend om de bestemming 
te wijzigen van maatschappelijk naar de gebruiksfunctie wonen. Deze omge-
vingsvergunning is door de gemeente Arnhem van rechtswege verleend. Het 
bezwaar dat is ingediend gaat over de procedure, de inhoud van de aanvraag 
en de verleende vergunning. Omdat de vergunning van rechtswege is verleend 
is de procedure die bij een dergelijke wijziging hoort niet volledig en zorgvuldig 
doorlopen.

Wij benadrukken dat het bezwaar van ons niet gaat om de gebruiksfunctie 
wonen. Het bezwaar gaat echt over de procedure. Die dient zorgvuldig te verlo-
pen, in het belang van onze wijk, waardoor de juiste instemming kan plaatsvin-
den. Zodra meer duidelijk is, informeren we jullie verder.

tecten, verzamelde 30 eikels van deze 
cultuurhistorische boom en zaaide 
ze in Arnhem. Eén van deze eikels is 
in december 2021 op het landgoed 
Bronbeek geplant en is nu gedoopt 
tot Amalia-boom.

In 1811 schonk groothertog Carl 
August van Saksen-Weimar-Eisenach 
het zomerpaleis en landgoed Belve-
dere aan zijn zoon Carl Friedrich. 
Deze was getrouwd met Maria 
Pavlovna Romanov, een zus van de 

Nederlandse koningin Anna Pav-
lovna. Hún zoon trouwde in 1842 met 
de Nederlandse prinses Sophie van 
Oranje, de zus van koning Willem III, 
stichter van Bronbeek.  De kleine eik, 
vanaf 31 januari 2022 Amalia-boom 
genaamd, is een zichtbare en levende 
verbinding in de Oranjegeschiedenis 
met Bronbeek. Deze geschiedenis 
begon met Anna Amalia en gaat ver-
der met de toekomstige koningin van 
Nederland: de achttienjarige Amalia.



Wil jij ook stappen zetten om samen onze 
wijk duurzamer te maken?

Een initiatief door bewoners voor 
bewoners om samen onze wijken Paasberg 
en Wellenstein te verduurzamen, door 
kennis en ervaringen te delen.

Kijk op duurzaampaasberg.nl

Tips van wijkbewoners
1. www.verbeterjehuis.nl/ 

verbeteropties/gevelisolatie/ 
Gevelisolatie heeft vele voordelen. Je 
energierekening daalt en je wooncom-
fort stijgt. Een gevel (buitenmuur) mét 
isolatie voelt minder koud aan.

2. Koop slimmer kleren
 Als je zes kledingstukken per jaar minder 

koopt, kun je bijna 40 kg CO2 per jaar 
besparen. Je kunt je kleding ook huren, 
leasen of lenen, vinden op een ruilfeest 
of repareren en upcyclen.

Meehelpen?
Vind je het ook belangrijk dat er wat gebeurt 
met verduurzamen in de wijk? Heb je zin 
om het initiatief mee te helpen?  We kunnen 
je hulp goed gebruiken. Meld je aan via de 
website of stuur een mailtje naar: 
info@duurzaampaasberg.nl

Heb je zelf nog duurzame 
tips? Deel ze met je 
wijkgenoten!

Kijk op duurzaampaasberg.nl/vragen

Isoleren doe je zo!
Drie woningen |Kort offertetraject |  
Korting | Snelle levering 

Met stijgende gasprijzen in zicht,  
hebben drie buren in de  
Potgieterstraat in oktober snel  
geschakeld om hun spouwmuur te  
isoleren. 

Duurzaam Paasberg nam het 
voortouw. StraatCoach Joost 
benaderde de hele straat om de 
interesse voor energiebesparing 
te peilen. 

Vier geïnteresseerden voor isolatie 
meldden zich. Positieve ervaringen van een 
buurtgenote, brachten ons bij Isolatiedeal.
nl. Een schouw maakte duidelijk dat voor 
drie huizen spouw goed isoleerbaar was. Een 
individuele offerte volgde, maar met korting 
omdat alledrie ja zeiden. 

Vloerisolatie
Vloerisolatie, werd afgeraden vanwege 
ondiepe kruipkelders. Nog geen zes weken 
later waren alle drie de huizen klaar - het 
voordeel van gezamenlijke levering. 

Meer weten of StraatCoach 
worden? Stuur een email naar 
info@duurzaampaasberg.nl 

In 2021 heb ik deelgenomen aan de 
eerste warmtescan ronde op  
Paasberg-Wellenstein.

De uitslag was niet bemoedigend. Op de foto 
gaven de gevels een vlekkerig patroon te zien. 
Dat zou duiden op uitgezakt isolatie materiaal. 
Bij navraag bleek de spouwmuurisolatie meer 
dan 25 jaar geleden aangebracht te zijn met 
een materiaal dat niet meer gebruikt wordt. 
Isolatiebedrijf Rouwenhorst was van mening 
dat opvullen mogelijk was; leeghalen (duur) 
was niet nodig. 

Bij de warmtescan ronde in februari 2022 
bleken de gevels een egaal beeld te tonen 

zoals bij goede isolatie gebruikelijk is. We 
hebben het gevoel, dat het huis “behaaglijker” 
is geworden. Het gasverbruik is laag op dit 
moment. So far so good. Maar... the proof of 
the pudding is in the eating.......We moeten 
dus afwachten en het verbruik vergelijken met 
dat in vergelijkbare winters. Maar we hebben 
goede hoop. 

“De spouwmuurisolatie 
was meer dan 25 jaar 

geleden aangebracht 
met een materiaal dat niet 

meer gebruikt wordt.”
Ervaring van Jan (wijkbewoner) 

Welke informatie gaf de warmtescan en wat hebben 
we er mee gedaan?

Thema-avond Paasberg-Wellenstein isoleert!
Wil jij weten hoe je stapsgewijs aan de slag 
kunt met isolatie van je woning? Kom dan naar 
de thema-avond Paasberg-Wellenstein isoleert!

• Uitleg over de warmtescans en discussie over 
te nemen isolatiemaatregelen.

• Financieringsmogelijkheden  
energiebesparende maatregelen.

• Stel je vragen en word wijzer van de  
ervaringen van je buurtgenoten.

Donderdag 24 maart
Tijd: 20:00u – 21:30u
Plaats: Clubhuis/kantine korfbalvereniging 
Oost-Arnhem, Van Maerlantstraat 4

Wil je hier bij zijn? 
Meld je aan via de QR-code
Of mail naar: 
info@duurzaampaasberg.nl 
o.o.v. Thema-avond
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De Paasberg-Wellenstein zoemt!  
 

In 2021 is ons bijenproject in de covid-soep beland, nu willen we het weer gaan oppakken. Doe mee, 
doe wat voor de wilde bijen in ons land! Hieronder vindt je manieren waarop je wat kunt doen.  

Solitaire bijen 
De honingbij kent iedereen wel, maar wist je dat er in totaal 358 bijensoorten zijn in Nederland. Veel 
soorten worden bedreigd doordat de voor hen noodzakelijke bloemen verdwijnen. Om deze bijen te 
helpen, kun je zoveel mogelijk bloeiende bijenplanten in je tuin zetten. Één tuin met bijenplanten is 
fijn, maar een aantal tuinen in een straat is nog veel fijner. Zo kan een bij zich verplaatsen naar 
andere gebieden en soortgenoten tegenkomen.  

Solitaire bijen zijn vaak veel kleiner dan honingbijen. Ze leven alleen en hoeven geen nest te 
verdedigen: daarom kunnen ze niet steken. We hebben samen met stichting Arnhem zoemt! vijf 
soorten uitgekozen die we willen bevorderen in onze wijk. Sommige daarvan zijn redelijk makkelijk 
aan te trekken (één ster), andere zijn uitdagender (drie sterren). Dit zijn ze:  

 

Paasberg-Wellenstein 
zoemt! 
In 2021 is ons bijenproject in de covid-soep beland, nu willen we het weer gaan 
oppakken. Doe mee, doe wat voor de wilde bijen in ons land! Hieronder vindt je 
manieren waarop je wat kunt doen. 

Solitaire bijen
De honingbij kent iedereen wel, maar wist je dat er in totaal 358 bijensoorten 
zijn in Nederland. Veel soorten worden bedreigd doordat de voor hen noodza-
kelijke bloemen verdwijnen. Om deze bijen te helpen, kun je zoveel mogelijk 
bloeiende bijenplanten in je tuin zetten. Één tuin met bijenplanten is fijn, maar 
een aantal tuinen in een straat is nog veel fijner. Zo kan een bij zich verplaatsen 
naar andere gebieden en soortgenoten tegenkomen. 

Solitaire bijen zijn vaak veel kleiner dan honingbijen. Ze leven alleen en hoeven 
geen nest te verdedigen: daarom kunnen ze niet steken. We hebben samen met 
stichting Arnhem zoemt! vijf soorten uitgekozen die we willen bevorderen in 
onze wijk. Sommige daarvan zijn redelijk makkelijk aan te trekken (één ster), 
andere zijn uitdagender (drie sterren). Dit zijn ze: 
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Meedoen
Je kunt op verschillende manieren helpen om de Paasberg-Wellenstein te laten 
zoemen in 2022: 

Wil je je bij ons aansluiten en meedenken over de aanpak: welkom! Kom bij ons 
langs, spreek ons aan of mail naar groenepaasberg@gmail.com. 

Met vriendelijke groet,

Marjol Rooze (Herman Heijermansstraat 1)
Martijn Talens (Herman Heijermansstraat 37)
Ellis Knegt (Bronbeeklaan 19)

Dit is een project in samenwerking met Arnhem zoemt! 
www.arnhemzoemt.nl 
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Na het uitbreken van de oorlog ontstond al snel het idee om samen met de 
hele buurt in actie te komen. In 1,5 week tijd zetten we een actie op om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor giro 555. Zondag 13 maart was het zover. 
De Jac van Looystraat toverde om tot een kleedjesmarkt waarbij kinderen en 
volwassenen op de meest creatieve manier geld inzamelden. Spulletjes en zelf-
gebakken lekkers verkopen, haren invlechten, spelletjes doen, knutselen en 
een wandelende boekenwinkel. De dag werd afgesloten met een gesponsorde 
wandeltocht. Dat je samen veel kunt bereiken werd wel duidelijk. Uiteindelijk 
hebben we met z'n allen €1963,87 opgehaald.

Actiedag op de Paasberg 
voor Oekraïne

DOOR MARIE EN TOKE
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  Bijles Engels, Duits en Nederlands  
(andere vakken in overleg)
  Privélessen of groepen van maximaal  
vier personen
  Stagebemiddeling
  Loopbaandiensten zoals  
re-integratietrajecten en sollicitatietraining
  Ervaren begeleiders
  Vakkundig en professioneel
  Betaalbaar maatwerk

Nieuwsgierig geworden? 
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

E-mail: hetduitsehuis@gmx.com
Website: www.hetduitsehuis.nl
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Archeologie van de wijk 
De Paasberg en Wellenstein bestaat ongeveer 100 jaar. Inmiddels is er 
het nodige veranderd in de bebouwing, de bestrating, de verlichting en 
de riolering van de twee wijken. Maar als je goed om je heen kijkt, zijn er 
nog heel wat sporen uit het verleden terug te vinden. In deze serie ver-
telt historicus Onno Boonstra uit onze wijk over wat er nog te zien is van 
wat er is geweest. In deze wijkkrant deel 7. De eerdere artikelen uit deze 
reeks zijn gepubliceerd op de wijkwebsite (www.paasberg-wellenstein.
nl/Over-de-wijk/Geschiedenis)

Tram- en trolleybusmasten (deel 1)

Langs de Velperweg staan stalen 
masten waaraan spankabels zijn 
bevestigd die de bovenleiding van 
de trolleybus op haar plaats houden. 
Vanaf de Roemer Visscherstraat tot 
aan het viaduct onder de A12, over 
een afstand van 520 meter, zijn het er 
maar liefst 26. Ze zijn vrijwel allemaal 
anders: er zijn  dikke masten met 
een diameter van 1 meter 33, dunne 
masten met een diameter van 86 cen-
timeter en middenmaatjes met een 
diameter van 103, 122 of 129 centime-
ter. Er zijn masten die scheef staan, 
er zijn masten die rechtop staan, er 
zijn masten van nog geen 4 meter 
hoogte tot masten die 10 meter hoog 
zijn, er zijn masten die een span-
kracht van 20.000 Newton aankun-
nen en masten met een spankracht 
van maximaal 8.000 Newton, er zijn 
grijze masten en bruine masten, er 

DOOR: ONNO BOONSTRA

zijn masten waar drie draden aan 
gespannen zijn en draden met maar 
één draad. Tegen drie masten zijn 
elektriciteitsleidingen bevestigd, en 
vijf masten zijn van een identificatie-
nummer voorzien. Alle masten staan 
los, op een na, die met een kabel aan 
het makelaarskantoor van Kuyk van 
Oldeniel verankerd zit. Ten slotte zijn 
er twee masten die aan de bovenkant 
in een punt eindigen, 22 masten die 
aan de bovenkant van een afdekplaat 
zijn voorzien en twee masten die 
geen van beide hebben. Kortom, een 
ratjetoe aan trolleybusmasten. 

Maar zijn het wel allemaal echt trol-
leybusmasten? Voor de oorlog reed 
tramlijn 1 van de Gemeente Electri-
sche Tram Arnhem (G.E.T.A.) over de 
Velperweg van Oosterbeek naar Velp 
en vice versa. Zou het kunnen zijn dat 
er onder die 26 trolleybusmasten ook 
exemplaren masten zijn die nog van 



 
Afbeelding 2. Een groep opge-

pakte collaborateurs wordt onder 
bewaking afgevoerd. Velperweg, 

hoek Vondellaan, 1945. Nationaal 
Archief, collectie Anefo

voor de oorlog zijn en dus oorspron-
kelijk trammasten zijn geweest? Daar 
valt wel iets over te zeggen. 

In 1934, niet lang nadat de eerste 
huizen in onze wijken werden opgele-
verd, begon men met de her- 

 
inrichting van de Velperweg. Toen 
zijn ook de oorspronkelijke tramma-
sten uit 1911 vervangen door nieuwe. 
Kenmerkend voor de nieuwe masten 
was niet alleen dat ze enigszins 
scheef stonden om de spankracht 
van de bedrading op de vangen, 
maar ook dat ze heel lang waren, 
omdat de bedrading voor de 
trams veel hoger boven de weg 
was gespannen dan tegenwoor-

dig voor de trolleybus gebruikelijk is. 
Zie afbeelding 1. Het zijn dus de hoge, 
scheve trolleybusmasten die waar-
schijnlijk hun leven als trammast zijn 
begonnen.

En hoe zit het met de masten die 
in een punt eindigen? Ook die 
masten hebben een forse lengte 
en staan scheef. Afbeelding 2 
laat zien dat ze ook als licht-
mast dienst deden. De punt was 
bedoeld om  een lantaarn aan 
de paal te kunnen bevestigen. 
Met de komst van aparte lan-
taarnpalen langs de Velperweg 
zijn de punten verwijderd en zijn 
de masten van een afdekplaat 
voorzien. De twee nog bestaande 

“masten met een punt” staan – overi-
gens zonder lantaarn - net binnen de 
hekken van Bronbeek.
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Afbeelding 1. Velperweg, hoek Vondel-
laan, 1934. Foto Gelders Archief.
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Juffrouw Jannie opent 
haar deuren

Welkom in de buurt! Hoe komt 
Juffrouw Jannie op de Paasberg 
terecht?
Dorieke: Dank je wel. Juffrouw Jan-
nie bestaat al 10 jaar en tot 1 mei zijn 
we gevestigd op de Nijhoffstraat. 
We waren echter al een tijdje op 
zoek naar een pand waarin we zowel 
konden wonen als een plek waar we 

onze workshops en cursussen kon-
den geven. Ik kende de Paasberg al 
goed omdat mijn broer Gert-Jan hier 
al lang woont en ik heb het altijd al 
een hartstikke leuke wijk gevonden. 
We waren ook meteen verliefd op dit 
huis. We hebben het volledig moeten 
strippen, maar het gaat helemaal 
worden waar we van gedroomd 

hebben.

Wat doet Juffrouw 
Jannie precies?
“We geven teken- en 
schildercursussen 
voor zowel volwas-
sen als kinderen. En 
het mooie is dat je 
echt geen Rembrandt 
hoeft te zijn om mee 
te doen. Iedereen die 
een potlood kan vast-
houden kan tekenen 
(en schilderen) We 
krijgen veel aanvragen 
voor bedrijfsuitjes, 
kinderverjaardagen, 

Misschien is het je je al opgevallen. Er wordt druk verbouwd op de Nicolaas 
Beetstraat nr 18, want op 7 mei opent Juffrouw Jannie daar haar deuren. Van 
14 tot 17 uur ben je welkom. In het oude winkelpand biedt Juffrouw Jannie 
(Dorieke Duis) vanaf die datum teken- en schilderworkshops aan. Haar part-
ner Sean Freeman (bekend van o.a. Level 42, Eric Clapton, Joe Bonamassa, 
Jamiroquai) biedt saxofoonlessen aan.

INGEZONDEN STUK
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maar vooral ook veel deelnemers die 
het leuk vinden om creatief bezig te 
zijn in een hele informele omgeving. 
En tijdens het schilderen vertroetelen 
we je met thee/koffie en lekkere din-
getjes.” 

Wie is Juffrouw Jannie?
“ Mijn naam is Dorieke Duis, ik ben 47 
jaar en ik kom oorspronkelijk uit Rhe-
den. Ik heb lang voor de klas gestaan, 
met veel plezier, maar 10 jaar geleden 
toch de knop omgezet om mijn hart 
te volgen. Ik ben toen met Juffrouw 
Jannie gestart (en ja de naam komt 
uit de Jiskefet-serie) en dat lang 
gecombineerd met het runnen van 
een Bed & Breakfast. De achtergrond 
in lesgeven komt me nu in het geven 
van de cursussen goed van pas. Ik run 
Juffrouw Jannie samen met mijn part-
ner Sean en we hebben 
hulp van een stagiaire 
van het Rijn IJssel.”
 
Jouw partner Sean 
geeft ook saxofoon-
les?
“Ja, Sean is heel veelzij-
dig. Naast het geven 
van tekenworkshops 
en kookworkshops, is 
hij professioneel muzi-
kant en de vaste saxo-
fonist van Level 42. Hij 
geeft saxofoonles, voor 
zowel volwassenen als 
kinderen”. 

Hoe kijkt Juffrouw Jannie naar de 
toekomst?
“We hebben er zo verschrikkelijk veel 
zin in om hier in de wijk aan de slag te 
gaan! Op 7 mei gooien we van 14 tot 
17 uur de deuren open en is iedereen 
welkom om binnen te kijken en wat 
lekkers te komen drinken. De reacties 
van de mensen in de wijk tot nu toe 
zijn allemaal zo leuk. Voor mij is dat 
de bevestiging dat we de juiste keuze 
hebben gemaakt om ons hier te set-
telen en creatief aan de slag te gaan. 
We staan echt te trappelen”

Voor meer informatie over Juffrouw 
Jannie: www.juffrouwjannie.com
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Zwaar bouwverkeer door 
Angerenstein-Noord en 
de Paasberg?

Over dit bouwverkeersplan worden 
op dit moment nog besprekingen 
gevoerd tussen Insula Dei (ID) en het 
Beekdal Lyceum, de Julianaschool en 
obs De Boomhut. Helaas zijn wij als 
Bewonersgroep Nieuwbouw Insula 
Dei niet uitgenodigd bij dit overleg.  
Een korte verkeersschouw werd 
gehouden op het ID-terrein om de 
vooringang-optie eens  nader te 
onderzoeken. De resultaten van dit 

schouwonderzoek zijn samengevat in 
een verslag (zie de wijkwebsite onder 
Over de wijk/bouwplannen Insula 
Dei)

Uit het onderzoek blijkt, dat het voor-
ingang-scenario een uitstekend alter-
natief biedt, dat zonder veel extra 
input en aanpassingen kan worden 
gerealiseerd.  De vier belangrijkste 
voordelen ervan zijn als volgt :

* Geen veiligheidsrisico’s 
voor buurt-/schoolverkeer 
: het bouwverkeer in het 
vooringang-scenario is niet 
verweven met bestaande 
kwetsbare verkeerstromen 
zoals bij de achteringang-
voorstellen.

* Directe beschikbaarheid : 
de aanvoerroute via de voor-
ingang a/d Velperweg vormt 
een direct beschikbaar, goed 
uitvoerbaar alternatief voor 

Als het aan Insula Dei ligt gaat er binnenkort zwaar bouwverkeer rijden door 
Angerenstein (Noord) en de Paasberg. Dit vrachtverkeer is nodig voor de 
bouw van 36 nieuwe appartementen op de heuvelrug grenzend aan de Roe-
mer Visscherstraat. De aanrijroute gaat niet lopen vanaf de Velperweg maar 
via de nu nog gesloten achteruitgang aan de Bernhardlaan.

DOOR: ROB HENNEMAN/MARIEKE DE WINKEL
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het huidige ID-bouwverkeersvoorstel, 
deels omdat het op eigen terrein kan 
worden afgewikkeld.
 
* Geen wateroverlast : weinig weg-
schade vanwege het solide wegdek 
en ondergrond. Het ID verkeersvoor-
stel daarentegen zal regelmatig te 
maken hebben met periodieke over-
last door de lage ligging van de ach-
teruitingang alsook met de nodige 
schade aan het klinkerwegdek (oude 
Waaltjes) a.g.v. de geringe draag-
kracht van de beekdal-ondergrond.  
 
* Geen extra kosten voor Gemeente: 
door afwezigheid van de schadepro-
blemen zoals hiervoor genoemd zijn 
er weinig extra wegonderhoudskos-
ten als ook een betere aansluiting op 
de plannen voor herstel Beek op de 
Paasberg. 

Omdat verder overleg met Insula 

Dei helaas niet mogelijk is gebleken, 
zijn we verder aan het kijken wat er 
bereikt kan worden via de politiek.  
De CDA-fractie heeft al eerder met 
haar vragen in de Raad aangegeven 
welke wegen eventueel bewandeld 
zouden kunnen worden. 

Namens Bewonersgroep Nieuwbouw 
Insula Dei,
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Een historische wandeling 
door het dal van de Bonte 
Weteringh - deel II

Tijdens onze 1ste historische wande-
ling in augustus 1661 hebben we een 
redelijk goed beeld kunnen krijgen van 
het beekdallandschap, hoe het eruit-
zag en hoe het gebruikt werd. Hierbij 
was het ons opgevallen, dat de laag-
ste delen van het beekdal een sterk 
venig karakter hadden met op veel 
plekken opwellend grondwater. Onze 
opdracht voor deze 2de historische 
wandeling is daarom de oorzaken van 
die natheid verder te verkennen en te 
onderzoeken wat de boeren doen om 
het gebied te ontwateren.  
HET IS 16 OKTOBER 1661. Precies twee 
maanden na onze eerste grote tijdreis 
naar het Arnhemse schependom van 
de 17de eeuw. 

Herberg Terlet was ons de vorige keer 
uitstekend bevallen, maar vanwege 
de grote afstand tot het Beekdal en de 
slechte begaanbaarheid van de Deven-

ter Heerwegh - vorige maand waren 
er opnieuw zware zandstormen 
geweest op de Zuid-Veluwe - hadden 
we toch maar besloten onderdak te 
zoeken in de stad Arnhem. 
Ons ontbijt is stevig met roggebrood, 
kaas, haring en gort gekookt in karne-
melk, dit alles weggespoeld met mou-
tig Arnhems bier. Een goede start van 
de dag! Rond 9 uur komt onze gids, 
Henrick Jacob Rennen, ons ophalen. 
Na een hartelijke begroeting en een 
korte uiteenzetting van de wandelex-
cursie gaan we op pad. Bij het weg-
gaan drukt de waard ons nog eens 
op het hart de tijd goed in de gaten 
te houden, want de Arnhemse stads-
poorten sluiten ’s avonds om 9 uur(!)  
We lopen over de Grote Markt langs 
de Eusebiuskerk naar de Beekstraat 
waar de Jansbeek stroomt.  Wat een 
stank! We slaan snel rechtsaf en lopen 
door de Velperpoort richting Steen-

Op zoek naar het verhaal achter het Beekdal zijn wij vorige winter eens 
goed gaan graven in oude historische archieven. Er blijkt een mogelijkheid 
te bestaat om via een nieuw geavanceerd tijdreisprogramma voor enkele 
dagen terug te gaan in de tijd onder andere voor het doen van cultuurhisto-
risch onderzoek in kleine geselecteerde gebieden.  Deel I verscheen in wijk-
krant 2021-1. De volledige verhalen lees je op www.paasberg-wellenstein.nl/
overdewijk/beekopdepaasberg.

DOOR: ROB HENNEMAN - INITIATIEFGROEP PARK BEEK-OP-DE-PAASBERG
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straat. Hier nemen we de Wegh na 
Roosendal, die ons langzaam omhoog 
voert langs wit berijpte akkers en 
verspreid liggende boerderijen deels 
weggedoken achter lage heuvels.  Het 
is koud, veel kouder dan we hadden 
verwacht. Henrick ziet ons rillen en 
memoreert nog eens het feit, dat het 
land al sinds het begin van de eeuw 
te kampen heeft met een flinke kli-
maatverslechtering. Dat betekent 
onder andere strengere winters en 
een korter groeiseizoen. Achter ons 
zien we de ommuurde stad met de 

Velperpoort en rechts daarvan de 
Janspoort. Daarachter de stad zelf met 
de vele kerken, gebouwen en huizen, 
dicht opeengepakt. Aan beide zijden 
van de weg strekt het open glooiende 
heuvelland van het schependom zich 
uit, met diep ingesneden beekdalen 
en daarboven een stralende Ruysdael-
lucht. Voor ons in de verte ligt het 
donkere heitvelt. Wil je lezen hoe deze 
excursie verder verloopt en wat de 
groep allemaal meemaakt? Dat
lees je op www.paasberg-wellenstein.
nl.

Kaart (deel) van het oostelijk Schependom van Arnhem getekend in 1643 door Nicolaes 
Van Geelkercken - de excursieroute is aangegeven met pijlen, de excursiepunten met 
zwarte cijfers.
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Paasbergflat: De soap die 
zijn eigen afleveringen 
schrijft

Integriteitsonderzoek
Al eerder bleek dat de eigenaar van de 
Paasbergflat weigert mee te werken 
aan het wettelijk vereiste onderzoek 
in het kader van de wet Bibob. Deze 
wet is gemaakt om de overheid meer 
zicht te krijgen op mogelijke misda-
den, zoals witwassen, bijvoorbeeld bij 
vastgoedtransacties. Een belangrijk 
onderdeel van de wet Bibob is een 
onderzoek naar de antecedenten van 
personen achter overeenkomsten met 
de overheid en de herkomst van hun 
vermogens. Bij de gewenste omzetting 
van de bestemming van de Paasbergflat 
van maatschappelijk naar wonen is 
het noodzakelijk dat de bestaande erf-
pachtovereenkomst wordt aangepast. 
En daar hoort een Bibob integriteitson-
derzoek bij. Alleen, de eigenaar weigert 
daar categorisch aan mee te werken. 
Belangrijk is ook nog te weten dat de 
flateigenaar nog nooit fysiek contact 
heeft gehad met vertegenwoordigers 
van de gemeente. De communicatie 

met de gemeente vindt alleen plaats 
via de advocaat van de eigenaar of een 
juridisch adviseur. 

Onzichtbaar
De eigenaar verstopt zich achter Stich-
ting Zorgwonen Bronbeek, een stich-
ting die vermogen belegt in vastgoed 
en certificaten met stemrecht uitgeeft 
aan anonieme personen die geld inleg-
gen.Waarom dit zo gaat wordt steeds 
duidelijker. 

In februari van dit jaar is een artikel 
verschenen in het Brabantse dagblad 
BN De Stem waarin wordt gemeld dat 
de enige certificaathouder van een Bre-
dase zusterstichting van Stichting Zorg-
wonen Bronbeek een juridisch geschil 
heeft met de gemeente Breda omdat 
hij daar weigert mee te werken aan een 
integriteitsonderzoek. Inzoomend op 
deze certificaathouder blijkt hij in een 
reeks van rechtszaken verwikkeld te zijn 
in diverse gemeentes en steeds gaat het 

DOOR AD BONTJE, VOORZITTER STICHTING BELANGEN BEWONERS 
RONDOM BRONBEEKLAAN 66

De Paasbergflat, gelegen aan de Bronbeeklaan, vormt al vanaf mei 2019 
zowel het decor als het onderwerp van een bizar spektakelstuk. Wij schrijven 
regelmatig hierover in de wijkkrant. In december vorig jaar dacht ik nog dat 
inmiddels het meeste wel gezegd zou zijn over de flat, maar niets is minder 
waar. We zijn vier maanden verder en ik heb weer een hele lijst van gebeur-
tenissen die hebben plaatsgevonden. En het stopt nog lang niet. Net een 
soap. 
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3 januari was de publicatie versche-
nen van het feit dat de gemeenteraad 
opnieuw een voorbereidingsbesluit 
had genomen in verband met de voor-
genomen wijziging van het bestem-
mingsplan. Dit besluit heeft de looptijd 
van een jaar en deze termijn is zeker 
nodig om te komen tot een zorgvuldige 
bestemmingsplanwijziging. Stomver-
baasd zijn wij dit alles gaan uitzoeken. 
Het bleek dat, door een procedurefout 
bij de gemeente, de al in november 
2020 door de eigenaar aangevraagde 
omgevingsvergunning wel verleend 
móést worden. Dat staat nu eenmaal 
zo in de wet. 

Na enig beraad hebben onze wijkver-
eniging Paasberg-Wellenstein en Stich-
ting BBRB gezamenlijk besloten hier-
tegen bezwaar aan te tekenen (zie ook 
elders in deze wijkkrant de bijdrage van 
het bestuur). Niet omdat wij tegen de 
bestemming wonen zijn, absoluut niet, 
maar omdat er nu naast de bestem-
ming wonen nog steeds de bestemming 
maatschappelijk aanwezig is en er nu 
totaal geen eisen zijn gesteld ten aan-
zien van milieu, parkeren, verkeersvei-
ligheid, type bewoning en ecologische 
kwaliteit en lopen we grote risico’s dat 
in de toekomst ons woon- en leefgenot, 
wordt aangetast. En gezien de repu-
tatie van de eigenaar willen we extra 
voorzichtig zijn. 

om vastgoed. Bij de Paasbergflat lijkt 
het om dezelfde persoon te gaan. 

Illegale activiteiten
Vorig jaar is de flateigenaar gestart om 
zonder vergunning tijdelijke contracten 
af te sluiten met huurders van apparte-
menten. De gemeente heeft besloten 
hierop te handhaven en een eind te 
maken aan deze illegale praktijk. De 
huurders zijn de dupe van dit geschil 
en daarom is de gemeente nog terug-
houdend met concrete maatregelen. 
Zie artikelen op www.gelderlander.nl 
gedateerd 27 oktober en 27 november 
2021 en 11 januari 2022.
Recent is de eigenaar gestart met de 
vervanging van glazen balkonpanelen 
van de Paasbergflat door groenge-
kleurde versies. Voor dit werk is door 
de eigenaar nooit een vergunning aan-
gevraagd terwijl dit wel verplicht is bij 
werkzaamheden aan het uiterlijk van 
een pand. Meerdere bewoners van onze 
wijk weten uit ervaring dat het best 
lastig is een vergunning te krijgen voor 
aanpassingen aan het uiterlijk van hun 
gevel. Toen de gemeente lucht kreeg 
van deze activiteiten is het werk direct 
stilgelegd. Want ook dit is illegaal. 
Inmiddels zijn de steigers weer weg-
gehaald en heeft de eigenaar er een 
hoofdpijndossier bij. Zie ook het artikel 
in de Gelderlander van 7 februari 2022.

Van rechtswege
Begin dit jaar, op 27 januari, ontvingen 
wij geheel onverwachts, het bericht 
dat er ‘van rechtswege’ een omge-
vingsvergunning was verleend voor de 
Paasbergflat waarmee de bestemming 
wordt gewijzigd van maatschappelijk 
naar wonen. Merkwaardig, want op 

DOOR AD BONTJE, VOORZITTER STICHTING BELANGEN BEWONERS 
RONDOM BRONBEEKLAAN 66



Rotary “Vergeten Fietsen
project” groot succes
 
Maar wij zijn er nog lang niet!

Twee jaar geleden zijn wij als Rotaryclub Arnhem-Oost *) gestart met het 
“vergeten fietsen-project”, met het doel om vergeten fietsen een tweede 
leven te gunnen. En u heeft daar massaal op gereageerd.  Tot heden hebben 
wij meer dan 750 vergeten fietsen mogen ophalen en daar zijn wij zeer blij 
mee. En niet alleen wij zijn blij met dit mooie resultaat, het zijn vooral de 
kansarme gezinnen en hun kinderen, die wij blij hebben mogen maken met 
uw gedoneerde fietsen.  En daar doen wij het voor!

Maar, er is meer nodig. Stichting Leergeld liet ons weten dat zij nog heel veel gereno-
veerde fietsen kunnen gebruiken om kansarme gezinnen en hun kinderen daarmee 
uit hun isolement te kunnen halen. Want fietsen betekent, net als voor u, vrijheid en 
daarmee de kans om op een betere manier deel te kunnen nemen aan de samenle-
ving.  Dus gaat de Rotaryclub Arnhem-Oost door met dit succesvolle project en daar-
bij is uw hulp om uw vergeten fietsen te blijven doneren natuurlijk onontbeerlijk.
En ja, die ene fiets die al jaren bij u in de schuur of garage staat en niet of nauwelijks 
meer wordt gebruikt, die “weesfiets” willen wij graag bij u komen ophalen. Wij zorgen 
er dan voor, dat uw fiets wordt opgeknapt en daar waar nodig gerepareerd en geven 
hem daarmee in samenwerking met Stichting Leergeld weer een tweede leven. Hoe 
mooi is dat!

U doet toch ook weer mee?
Mail ons op vergetenfietsen@outlook.com en wij maken met u een afspraak om uw 
vergeten fiets bij u op te halen. Laat ons weten om wat voor soort fiets het gaat en in 
wat voor staat uw fiets momenteel verkeert. Stuur liefst ook even een foto mee. Het 
mogen heren- en dames fietsen zijn en natuurlijk ook kinderfietsen. Mail ons en geef 
een korte omschrijving van uw fiets. Vergeet niet om ook uw telefoonnummer en 
adres aan ons door te geven. Dat maakt het leggen van het contact en het inplannen 
van de route voor ons een stuk gemakkelijker.

*) Rotary zet zich vooral in voor goede doelen en doet dit zowel lokaal, nationaal als 
internationaal.  Voor meer informatie: www.rotary.nl
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Op woensdagmiddag 13 april, van 13:30 tot 
16.30 uur organiseert Natuurcentrum Arn-
hem het lentefeest. Er zijn deze middag leuke 
en leerzame activiteiten voor kinderen bij 
Stadsboerderij Presikhaaf.

Lente activiteiten
Door alle maatregelen rondom corona was het even wat rustiger, maar nu 
blaast Natuurcentrum Arnhem weer nieuw leven in een bomvol activiteiten-
programma. Terug van weggeweest is: het lentefeest!

Tijdens het lentefeest op 13 april is er van alles te beleven en te ontdekken zoals 
broodjes bakken, touwtrekken, insectenhotels bouwen, zaadbommetjes knut-
selen (die je mee naar huis mag nemen) en een letterpuzzel maken. Ook zijn er 
in de lente natuurlijk veel jonge dieren te zien op de boerderij.

Tijdens het lentefeest is de boerderijwinkel geopend en kan je allerlei lekker-
nijen van de boerderij proeven.   

Opgeven
Opgeven voor het lentefeest kan via de website: 
https://www.natuurcentrumarnhem.nl/activiteiten/lentefeest/ 

Toegang tot de Stadsboerderij en boerderijwinkel is gratis. Deelname aan (alle) 
activiteiten kost 6 euro en met Gelrepas 3 euro per kind. 

Natuurcentrum Arnhem 
viert de lente!
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Zoek jij betekenisvol vrijwilligerswerk en wil je jezelf inzetten voor een 
ander? Al met een paar uur in de week maak jij het verschil! Maatje zijn 
is uitdagend en dankbaar werk.

Werkzaamheden binnen de maatjestrajecten zijn divers en ‘op maat’. Het ‘er 
voor iemand zijn’ is waar het in eerste instantie om gaat. Daarnaast zoek je 
samen met de deelnemer naar de gewenste invulling van jullie contact. Soms 
ben je praktisch ondersteunend, dan weer bied je een luisterend oor of onder-
neem je samen activiteiten. Met jouw ondersteuning help jij mensen weer een 
stapje verder. 

Zelfregie
Het uitgangspunt van het maatjesproject is om mensen de regie over hun eigen 
leven te laten behouden en zo nodig het deelnemen aan de maatschappij weer 
tastbaar te maken. Onze deelnemers zijn door verschillende gebeurtenissen 
in het leven kwetsbaar geworden of in een isolement geraakt. Door een juiste 
match tussen vrijwilliger en deelnemer, wordt het weer mogelijk om deel te 
nemen aan de maatschappij.
Door een maatje van een deelnemer te zijn ontstaat er een vertrouwensband, 
waardoor er een positieve verandering in iemands leven kan plaatsvinden. Dat 
maakt dat iemand weer meer zelfstandig in het leven staat.
Naar wie zijn we op zoek?

Jij: 
• wil iets betekenen voor iemand die steun kan gebruiken;
• bent open, begripvol en kan je inleven in een ander;
• bent in staat om vanuit eigen kracht en initiatief te handelen;
• bent betrouwbaar en verantwoordelijk, respecteert de privacy van   
 mensen en gaat zorgvuldig om met je eigen grenzen en die van  
  deelnemers.

Herken jij je hierin? Reageer dan meteen!
Neem dan contact op met 026-3272266 of via mail: maatjes@swoa.nl.  Je staat 

Maatjes gezocht:  
uitdagend en dankbaar  
vrijwilligerswerk!
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Ben jij een liefhebber van autorijden? Ben je op zoek naar betekenisvol vrijwil-
ligerswerk? En woon je in (de buurt van) Arnhem?

Dan zoeken wij jou!

Voor onze groepsbegeleiding zijn we op zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Je zorgt dat onze deelnemers op tijd bij de groepsbegeleiding gebracht en weer 
gehaald worden. Een gezellige rit voor zowel chauffeur als deelnemer! Je rijdt 
met eigen auto en krijgt hiervoor een kilometervergoeding. Uiteraard gaat alles 
in overleg. Jij bepaalt hoe vaak en op welke dag(en) je wilt rijden. 

Interesse of meer informatie? 
Neem contact op met Silvio de Brito Caio via 06-11781070 of 
vrijwilliger@swoa.nl.

Vrijwillige chauffeurs 
gezocht voor onze groeps-
begeleiding!

er natuurlijk niet alleen voor. De professionals van Maatjes Regio Arnhem 
begeleiden jou als maatje. Als nieuwe vrijwilliger bij Maatjes Regio Arnhem volg 
je een basistraining. Daarin krijg je handvatten voor het werken aan een doel 
met deelnemers en leer je hoe om te gaan in verschillende situaties. Naast deze 
basistraining biedt Maatjes Regio Arnhem nog meer trainingen en bijeenkom-
sten die jij bij kunt wonen.
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De schilderwerkzaamheden die wij uitvoeren zijn divers, zoals binnen- en 
buitenschilderwerk van particuliere woningen, bedrijfspanden, huurwoningen 
en overige onroerende zaken zowel in onderhoud als in renovatie.

Kwaliteit, advies en vakkennis zijn een eerste vereiste voor u. Ons bedrijf 
profileert zich op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en een zeer goede 
service. Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers neemt hierbij een 
grote plaats in. Ook kleinere reparaties aan houtwerk en stucwerk voeren wij 
in eigen beheer uit.

Wij zijn gespecialiseerd in
• Binnen en buitenschilderwerk 
• Plaatsen glas 
• Aanbrengen van decoratieve verven 
• Wandafwerking 
• Houtrotreparaties 
• Kleuradviezen 
• Technische adviezen 
• Planmatig onderhoud

Kleur keuze moeilijk? Wij helpen u kiezen! 
Het kiezen van de juiste kleuren is een van de moeilijkste aspecten bij het 
inrichten van een interieur. Vaak belandt u met de verkeerde kleuren in uw 
huis. Wij zijn er om u te helpen. Wij kijken daarbij naar verschillende factoren 
en kunnen aan de hand hiervan een juist kleur advies geven. Factoren wij 
waar wij rekening mee houden zijn onder andere: 
• Is het een grote of een kleine ruimte 
• Hoe is de licht inval 
• Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt en wat is de bestaande kleur hiervan 
• De locatie
• Eigen ervaring

Bertelkamp Schilderwerken....méér dan alleen schilderen!
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Stand van zaken herin-
richting Velperweg
Op 2 december vond hierover een online bewonersavond plaats met de 
gemeente. Hieronder een samenvatting van antwoorden van de gemeente 
op de gestelde vragen. Meer info en een overzicht van alle reacties/vragen:  
www.paasberg-wellenstein.nl
 
Archeologie
Vooruitlopend op de herinrichting komt er archeologisch onderzoek. Eind 2021 zijn 
al bureau- en booronderzoeken uitgevoerd. Omdat de Velperweg op de rand van 
de stuwwal ligt, met enkele beekjes, is het altijd een interessant gebied geweest 
voor mensen. Het booronderzoek heeft helaas laten zien dat in een groot deel van 
de Velperweg de bodem al te veel verstoord is. Alleen tussen de Huijghenslaan en 
de Roemer Visscherstraat valt dat mee. Daar gaan we in de eerste helft van 2022 
archeologisch onderzoek doen. Dit gebeurt door het graven van kleine proefsleu-
ven. 
 
Voorbereidende onderzoeken 
Vooruitlopend op de herinrichting is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van 
de bomen, onder andere om te weten of deze indien nodig kunnen worden ver-
plaatst, een bodemonderzoek om erachter te komen hoe snel water kan infiltre-
ren, en een onderzoek naar wat er aan kabels en leidingen in de grond zit. Soms 
moeten voor deze onderzoeken proefsleuven worden gegraven. 
 
Veelgenoemde reacties 
Bushaltes: De haltes Raapopseweg en Huijghenslaan blijven op dezelfde plek. Van 
de drie overige haltes blijven er twee over. De perfecte plek daarvoor bepalen we in 
overleg met de busmaatschappij. 
Parkeren: Over minder parkeerplaatsen langs de Velperweg zijn de meningen ver-
deeld. Het weghalen van parkeerplaatsen levert ruimte op en ook beter overzicht 
bij de inritten. Aan de andere kant zijn bewoners huiverig voor het weghalen van 
de parkeervakken. Er is afgesproken een parkeerdrukmeting uit te voeren en maat-
werk toe te gaan passen voor de parkeerplaatsen. 
Bomen: Ook hierover waren de meningen verdeeld. De meeste aanwezigen 
waren niet tegen het kappen van bomen, met uitzondering van de beuken. Wel is 
gevraagd om bomen van formaat terug te planten. Onze bedoeling is om de laan-
beplanting aan de Velperweg zoveel mogelijk terug te brengen. Ook kijken we of 
we hier grotere bomen die mogelijk bij andere projecten vrijkomen kunnen terug-
planten. Het is de bedoeling dat de beuken blijven staan, als ze nog goed genoeg 
zijn. 
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Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw betrouwbare partner altijd in de buurt!
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Meer dan € 650.000 
EU- subsidie om Arnhem 
klimaatbestendiger te 
maken
Gemeente Arnhem heeft € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. 
Hiermee kan de gemeente meer investeren in klimaatadaptatie en de 
kennis over dit onderwerp vergroten. We krijgen in ons land steeds meer 
te maken met extreme hitte, hoosbuien en droogte. Door te investeren in 
klimaatadaptatieprojecten kunnen we ons hier weerbaar tegen maken. 

Meer dan 20 Nederlandse organisaties (onder andere de Rijksoverheid, provin-
cies, waterschappen en gemeenten) kregen de subsidie. Bij elkaar goed voor een 
bedrag van bijna 10 miljoen euro. De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 
miljoen euro bij.

Programma LIFE-IP NASCCELERATE
De subsidie is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort 
LIFE-IP NAS) dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot en met 2027. Met het program-
ma LIFE-IP NAS kunnen de organisaties meer investeren in klimaatadaptatie en 
hun kennis vergroten. De kern van het programma is het opzetten en uitvoeren 
van twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uit-
gevoerd. Door deze projecten te monitoren en evalueren kunnen lessen worden 
getrokken over wat werkt en wat beter kan. Door deze lessen actief te delen, 
hoopt het programma andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om 
ook met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Arnhemse projecten
De projecten die de gemeente Arnhem gaat uitvoeren binnen LIFE-IP NAS hebben 
vooral als doel om het klimaatbewustzijn te vergroten en activiteiten te stimu-
leren die bijdragen aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem. Zo krijgt 
platform Arnhem Klimaatbestendig een deel van het subsidiegeld om wijkbewo-
ners met groenspreekuren, klimaatcarrousels, wijkklimaatcafé’s en tuinontwerp-
sessies te informeren over maatregelen om zelf aan de slag te gaan. Bewoners 
kunnen bij interesse zich aanmelden via www.arnhemklimaatbestendig.nl.
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Het doel van de vereniging is het 
bevorderen van de leefbaarheid en 
het welzijn in de wijken de Paasberg 
en Wellenstein. Hiertoe worden  
sociale en culturele activiteiten in 
deze wijken gestimuleerd, uitgevoerd 
en/of gecoördineerd. Tevens worden 
de belangen op het gebied van ruim-
telijke ordening, veiligheid, verkeer 
en milieu behartigd.
Dit wordt gedaan door verschillende 
werkgroepen: Buurtpreventie, Ver-
keer, Groen, Sport- en Kinderactivitei-
ten en Communicatie.
Iedere bewoner van genoemde wij-
ken kan lid worden van de wijkvereni-
ging. Een gezinslidmaatschap kost 
slechts 12,50 euro per jaar (aanmel-
ding bij de secretaris via het aanmel-
dingsformulier in deze wijkkrant). 
Hiervoor ondersteunt men alle acti-
viteiten van de wijkvereniging. Men 
krijgt vier keer per jaar de wijkkrant 
met allerlei nieuws uit de wijken in 
de bus. Tevens kan men met korting 

deelnemen aan recreatief volleybal-
len en badmintonnen. Wordt daarom 
lid in uw eigen belang én dat van de 
Paasberg en Wellenstein!

Info over wijkvereniging 
de Paasberg en Wellenstein

Informatieborden
Wilt u wat ophangen in de informatieborden in de wijk? Dat kan, ze staan op 
het trafoplein tegenover de bakker, in de Frederik van Eedenstraat en in de 
Van Huevenstraat. Je hebt geen sleutel nodig. 

Kopij inleveren? 

Kopij voor de wijkkrant sturen naar:
wijkkrant@paasberg-wellenstein.nl  of

Vondellaan 79,  6824 NC  Arnhem

Inleverdata voor gehele jaar:
1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december

paasbe
rg en

wellen
stein
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Alarmnummer politie, brandweer en ambulance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon 112
Politie zonder spoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon 0900 88 44

Medische hulp in spoedgevallen
- Onze huisartsen
Voor gevallen waarbij u met spoed een huisarts nodig heeft op maandag t/m vrijdag van 
17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur ‘s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedu-
rende 24-uur : 026-389 96 96 (als elke seconde telt bel dan 112)
- Dienstapotheek Arnhem, locatie Arnhem-Noord (Rijnstate) (na sluitingstijd van uw 
eigen apotheek): Open op maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 8.00 uur en op zaterdag, 
zondag en nationale feestdagen 24 uur per dag. Wagnerlaan 55 6815 AD Arnhem
Volg bij Rijnstate de borden Spoedeisende Hulp
www.dienstapotheek-arnhem.nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefoon 026 202 08 00

Gezondheid en Welzijn
Wijkteam Noord-Oost Bonte Wetering 89  6823 JC Arnhem . . . . . . . telefoon (088) 226 00 00

Team Leefomgeving Noord-Oost
Arno van Geel, Bonte Wetering 89, arno.van.geel@arnhem.nl.......telefoon 026-377 36 43

Wijkagent Marjolein Smaling 
Spreekuur: dinsdag 18.00 tot 19.00 uur op de wijkpost Geitenkamp, Bonte Wetering 89 
Arnhem
Wilt u haar telefonisch spreken dan is zij te bereiken via telefoon .... telefoon 0900 88 44
Ook kunt u haar mailen: marjolein.smaling@politie.nl

Inbraakpreventieteam (IPT) voor een vrijblijvend advies van deskundige politiemensen 
om woninginbraak te voorkomen: werkdagen van 09.00-16.00 uur . . . . . telefoon 351 10 65

Wijkvolleybal Paasberg/Wellenstein
contactpersoon Paul Stam, paulstam1@gmail.com  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefoon 06-46 35 52 58

Peutercentrum ‘t Paasheuveltje 
Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon 361 65 65

Alles wat de gemeente aangaat 
is te bereiken via één telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon 0800 18 09 
(bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur) of een formulier invullen op www.arnhem.nl. 
Spoedeisende zaken kunnen ook buiten kantooruren gemeld worden op dit nummer.
De openingstijden van de balies zijn: ma 12.00-20.00, di gesloten, wo t/m vr van 09.00-17.00

Meldingen over openbare verlichting kunnen apart gemeld worden op:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoon 377 59 77 (9.00 - 16.00 uur)

Nationaal storingsnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefoon 0800 9009 

Nuttige adressen en 
telefoonnummers
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 Er komt weer een leuke Paasactiviteit
op de Paasberg! We gaan paaseieren
zoeken met kinderen tot 7 jaar én er is

een toffe speurtocht voor kinderen
vanaf 7 jaar.

 
Meer info volgt via Facebook, de

website en de straatcontactpersonen. 

Save the date: Pasen!

sport- & kinderactiviteiten Paasberg en Wellenstein

 
Speeltuin Fr v Eedenstr & verspreid door Paasberg

Leeftijd: 2 tot 12 jaar

Save the date: 10.04.22
tussen 10.00 en 12.00 uur


