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Wat ook al even op de planning stond 
maar nu echt gaat gebeuren: ons wijk-
feest. In coronatijd bestond de wijkver-
eniging 40 jaar; en hebben we het feest 
daarom uitgesteld. Reserveer hiervoor 
alvast zondag 11 juni in de agenda. In 
de volgende wijkkrant lees je er meer 
over, ook hoe je je kunt aanmelden. Wij 
rekenen alvast op veel aanmeldingen en 
hopen dat iedereen erbij kan zijn!

Tot slot wensen wij iedereen alvast een 
heel mooi 2023! 

Namens het bestuur,
Dagmar ten Broek

Dit is alweer de laatste wijkkrant van dit 
jaar. Onze wijk ziet er weer prachtig uit 
met alle kerstverlichtingen. Het nieuwe 
jaar is in zicht. Het afgelopen jaar was er 
gelukkig vanwege corona weer veel meer 
mogelijk. Ook onze activiteiten konden 
weer doorgaan.

Zo vond eind oktober de griezeltocht 
plaats. Meer dan 40 groepjes kinderen 
griezelden door onze wijk. Vlak daarna 
was voor de jongste bewoners de lam-
pionnenoptocht. Ook voor 2023 wordt 
er weer genoeg georganiseerd. Houd 
hiervoor de wijkkrant, de website of face-
bookpagina goed in de gaten. 

Graag willen wij nog even aandacht voor 
onze oproep voor nieuwe vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers kan de wijkvereniging 
niet bestaan. Ook binnen het bestuur 
vertrekken twee leden. Hiervoor is ver-
vanging nodig. Twijfel je of heb je vragen 
hierover? Schroom dan niet ons even te 
benaderen. Wij gaan graag in gesprek. 
Dank aan Kees en Lars die jaren hun inzet 
hadden in het wijkbestuur.

VOORWOORD



4 

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

Secretaris:  
Vacature
 
Penningmeester:  
Derek Hooyman  - Couperusstraat 23 6824 NJ Arnhem - e-mail: 
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

Bestuurslid Algemeen
Dagmar ten Broek, Vondellaan 64 6824 NG Arnhem

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

Contactpersoon Buurtpreventie:
Marcel van den Berg en Ruud van Toor - e-mail: bpv-paasberg-wellenstein@
outlook.com

Welkom in de wijk Paasberg:
Derek Hooyman  - Couperusstraat 23 6824 NJ Arnhem - e-mail: 
penningmeester-paasberg-wellenstein@outlook.com

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 en het advertentiebeleid wordt gevoerd door de penningmeester.
IBAN: NL 35 INGB 000 4093469 

 

Colofon wijkkrant: Redactie: Cees en Petra de Kramer, Hans de Leeuw
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.....



Interesse voor groene 
zaken in de wijk? 
Elders in de wijkkrant staat onder 
de kop ‘Groen in de wijk’ informatie 
over afspraken met de gemeente 
voor her-inplant van groenstroken 
in de wijk. De werkgroep Groen van 
de wijkvereniging is stilzwijgend ver-
dwenen. Blijkbaar was groen geen 
urgent thema meer. Nu zie je overal 
weer groene initiatieven ontstaan, 
ook in onze wijk. We zien steeds meer 
boomspiegels die door bewoners 
worden ingeplant, kruidentuintjes, 
wilde bloemenborders voor insecten.
 
Ik heb zelf ook een groene tegel bij 
de boomspiegel voor ons huis: het 
teken voor de gemeente dat ik deze 
onderhoud. Verder heb ik zo nu en 
dan contact met de gemeente over 
wat groene zaken in de wijk. Dit is 
een overblijfsel van de periode dat 
ik deel uitmaakte van de werkgroep 
groen en het lijkt soms alsof ik in mijn 
eentje de werkgroep vorm. Onzin 
natuurlijk.

Zijn er wijkbewoners die interesse 
hebben om samen bezig te zijn met 
groene zaken in de wijk? Ik ben zelf 
niet het type vergadertijger en ein-
deloze plannen maken en denk meer 
aan kleine acties of activiteiten die 
‘simpel’ te organiseren zijn. Een plant-
jesmarkt, een workshop boomspiegel 

beplanten en onderhouden, een ken-
nismaking met insectenvriendelijke 
beplanting, zelf compost maken... 
Als je hiervoor interesse hebt, kun je 
mij mailen. Ik neem dan het initiatief 
om, onder de paraplu van de wijkver-
eniging,  een avond te organiseren 
om de ideeën te inventariseren. Het is 
nadrukkelijk niet mijn bedoeling om 
lopende initiatieven over te nemen. 
Het lijkt mij wel leuk dat deze op 
genoemde avond naar voren worden 
gebracht. Misschien hebben andere 
mensen interesse om aan te sluiten 
of in de eigen straat iets dergelijks op 
te pakken. 

Ik ben benieuwd naar de reacties. 
Mails kunnen naar: 
h.mones@planet.nl

DOOR: HENNIE MONES
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Bloemisterij 
Het Gulden Bloemetje
Geitenkamp 24
6823 HE  Arnhem
Tel: 026-3511218
Di–za 9.30–17.30 uur

Ruil nu jouw oude brom-
mer in voor een elektrische
 
Als inwoner van Arnhem kan je een subsidie aanvragen als je jouw oude benzine-
brommer, -snorfietsof -scooter hebt laten slopen. Dit is de sloopsubsidie. Als je 
daarna een elektrische scooter (brommers en snorfietsen vallen hier ook onder) 
of een elektrische fiets aanschaft kan je een sloop- en vervangsubsidie aanvragen. 
Ook als Arnhemse ondernemer kan je beide subsidies aanvragen. De
gemeente Arnhem wil met deze regeling een flinke bijdrage leveren aan het verbe-
teren van deluchtkwaliteit in de stad en het verminderen van geluidoverlast.
Als je een sloopsubsidie aanvraagt ontvang je €400. Voor de sloop- en vervangsub-
sidie is hetmaximale bedrag €800.bMeer informatie en aanvragen
Voor meer informatie over de subsidieregeling kan je terecht op www.arnhem.nl/e-
scooters-fietsen. Hier kan je ook de sloopsubsidie of de sloop- en vervangsubsidie 
aanvragen.
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Griezeltocht
Zaterdag 29 oktober stond de 
jaarlijkse griezeltocht weer op de 
activiteitenkalender. En dat heb-
ben we geweten. Ruim 100 kids 
hadden wel zin in een avondje 
griezelen.
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Meer foto’s staan 
 op de wijkwebsite: 

www.paasberg-wellenstein.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 
vertelt historicus Onno Boonstra uit onze wijk over wat er nog te zien 
is van wat er is geweest. In deze wijkkrant deel 10. De eerdere artikelen 
uit deze reeks zijn gepubliceerd op de wijkwebsite (www.paasberg-wel-
lenstein.nl/Over-de-wijk/Geschiedenis)

De oudste gebouwen van de wijk 
(deel 2)

In de vorige aflevering van Archeolo-
gie van de wijk is een korte beschrij-
ving gegeven van zes gebouwen die 
vóór 1926 binnen de grenzen van 
onze wijken zijn gebouwd en nog 
steeds bestaan. De vijf oudste staan 
hieronder vermeld.

5. 1885: Tolhuis, Velperweg 166 
Tot aan het einde van de negen-
tiende eeuw slingerde de Velperweg 
tussen de Huijghenslaan en de 
Raapopseweg over een route die nu 
de Oude Velperweg heet. Aan dat 
stuk van de weg stond een tolhuis. 
Maar er was een landweggetje dat 
rechtuit liep, en steeds meer in trek 
raakte bij degenen die geen tol wil-
den betalen. In 1882 werd daarom 
besloten om het tolhuis te ver-
plaatsen. Dat kwam in 1885 schuin 
tegenover de ingang van Bronbeek 

DOOR: ONNO BOONSTRA

te staan, zodat voetgangers, dieren 
en karren voortaan daar hun tolgeld 
moesten betalen om van de Velper-
weg gebruik te mogen maken. Het 
tolhuis is een gemeentelijk monu-
ment.

4. 1863: Hotel voor Invaliden, 
Velperweg 147
Nadat het landgoed Bronbeek in 
1859 door koning Willem III aan de 
Nederlandse Staat was geschonken 
om er een militair tehuis voor Oost- 
en Westindische bejaarden te ves-
tigen, werden de achter het paleis 
gelegen stallen afgebroken om 
plaats te maken voor tehuis voor de 
verzorging en verpleging van 200 
militaire ouden van dagen. Architect 
Willem Nicolaas Rose ontwierp een 
langgerekt gebouw van 110 meter 
lang en slechts twee verdiepingen 
hoog – dit laatste om de bejaarden 
veel traplopen te besparen. In 1863 
opende het Koloniaal-militair Invali-
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denhuis Bronbeek zijn deuren.

3. 1854: Wachthuis, 
Velperweg 153
Bij de toegang van Bronbeek staat 
een kleine, rechthoekige woning 
voor de portier van Bronbeek. Het 
heeft een met leien gedekt dak, met 
rondom gesneden, opengewerkte 
windveren en een achtkantige 
schoorsteen met spitsvormige 
afdekking. Het is een rijksmonu-
ment. Hoewel de Monumenten-
dienst als bouwjaar rond 1900 
opgeeft, is de woning in werkelijk-
heid een stuk ouder. Het is namelijk 
tegelijkertijd of net na de verbou-
wing van de villa (zie nr 2) in 1854 
gebouwd als wachthuis voor het 
paleis.

2. 1841: Villa, Velperweg 149
Vooraan op het landgoed Bronbeek 
staat een witgepleisterde villa, 
die in 1841 werd gebouwd. In 1854 

kocht koning Willem III het land-
goed met het doel om van de villa 
een zomerpaleis te maken voor zijn 
moeder Anna Paulowna. Architect 
Henri Camp liet vervolgens twee 
zijvleugels en een gietijzeren galerij 
aan de villa toevoegen. Omdat hij 
noch zijn moeder veel van het paleis 
gebruik maakten, schonk Willem III 
het landgoed in 1859 aan de Staat 
onder de voorwaarde dat er een 
tehuis kwam voor militairen van het 
koloniale leger. De villa is sindsdien 
in gebruik als woning van de com-
mandant van Bronbeek.
 
1. 1650: Boerderij, Laan van 
Remagen 19
Vlak voor de spoorwegovergang 
ligt een boerderij die vroeger Klein 
Lange Water werd genoemd. Naar 

de ouderdom kunnen 
we slechts gissen. Het 
was onderdeel van het 
uitgestrekte landgoed 
Presikhaaf, waarvan de 
geschiedenis met zeker-
heid teruggaat tot de 
veertiende eeuw, maar 
waarschijnlijkheid nog 
ouder is. Aangezien 
vanaf het midden van 
de zeventiende eeuw 
werk werd gemaakt van 
de ontginning en verde-
re ontwikkeling van het 

landgoed, is het waarschijnlijk dat 
de boerderij niet lang daarna, ergens 
tussen 1650 en 1700, is gebouwd. De 
boerderij is meermalen verbouwd, 

Wachthuis, Velperweg 153
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maar zeker het gebint is 
nog origineel. De afbeelding 
toont de ligging van Klein 
Lange Water in 1868.

 

Boerderij, Laan van Remagen

Kaartje van de aanpassingen in de weg van Klein Lange Water naar het Lange Water 
als gevolg van de aanleg van de spoorweg van Arnhem naar Zutphen, 11 april 1868. 
Gelders Archief, 0525 Archief Huis Rosendael, invnr 2195. Op satellietbeelden is het 
tracé van de weg A. – AB tegenwoordig nog zichtbaar in de tuinen van de huisnum-
mers Van Huevenstraat 6 t/m 14 en de achterom van de huisnummers 42 t/m 60. Ook 
de sloot aan de noordzijde van de spoorlijn is nog gedeeltelijk aanwezig.
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Lampionoptocht
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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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Judith draagt de 
bloemetjes over

DOOR: PETRA DE KRAMER

Veel mensen die in onze wijk wonen kennen haar misschien wel: Judith, 
de ‘bloemetjesdame’. Elke nieuwe inwoner in onze wijk werd door haar 
verwelkomd met een bloemetje en een exemplaar van onze wijkkrant. 
Werd, want Judith draagt het stokje over. 

“Na 12 jaar mag iemand anders het doen”, 
vertelt ze. “Zo’n 12 jaar geleden ging ik met 
mijn dochter in mijn ouderlijk huis wonen. 
Een huis dat ik al van kinds af aan kende. 
Omdat ik toen toch weer ‘nieuw’ in de 
wijk kwam, werd ik verwelkomd door de 
bloemendame van toen, mevrouw Capelli. 
Zij vroeg me of ik het van haar over wilde 
nemen. Dat wilde ik wel, en sindsdien pro-
beer ik bij elk nieuw bewoond huis langs 
te gaan. Ik loop niet elke week de hele wijk 
door om dit in de gaten te houden hoor, 
dat is niet te doen. Meestal vraag ik het 
aan de straatcontactpersonen van de BPV, 
zij hebben daar beter kijk op. Het kan dus 
zijn dat ik iemand gemist heb. Maar het is 
na zoveel jaar tijd om ermee te stoppen. Het was leuk om te doen, je maakt een 
praatje en je leert zo veel nieuwe gezichten kennen. Iemand vertelde me eens 
dat ze hier zijn komen wonen vanwege de actieve wijkvereniging! Een mooi 
compliment vind ik. Ik wens Derek, mijn opvolger, veel plezier met zijn nieuwe 
taak.”



16 

Paasbergflat: Gemeente 
gaat overstag. Nieuw-
bouwplannen van tafel
Drastische plannen van de 
gemeente
Begin 2022 heeft de gemeente het initia-
tief genomen het gebied Paasberglaan-
Kloosterstraat integraal te gaan ontwik-
kelen. Tijdens bewonersbijeenkomsten 
bleek al snel dat de bewoners niet erg 
enthousiast zijn over de plannen. Met 
name de beoogde sloop van de Paas-
bergflat en omvangrijke nieuwbouw 
met mogelijk 10 tot zelf 20 bouwlagen 
valt niet goed. Stichting Belangen 
Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 
(BBRB) heeft vervolgens een uitgebreid 
memorandum opgesteld en op 29 
augustus naar het college en de raad 
gestuurd. Kern van de boodschap aan de 
gemeente was: de woningnood is hoog 
en de geschetste plannen zullen vele 
jaren vergen en veel extra geld kosten. 
Daarom vinden we het beter de flat te 
laten staan en te zorgen dat deze snel 
bewoond kan worden door o.a. starters. 
Verder vonden wij dat de gemeente te 
gemakkelijk over de stikstof- en milieu-
problematiek heenstapt. Ook zien wij 
extreme hoogbouw dicht bij de bestaan-
de woningen in onze groene en karakte-
ristieke laagbouwwijk niet zitten. 

Gesprek met de wethouder
Op 6 oktober hadden Ad Bontje en Lex 
Roders namens stichting BBRB een 
gesprek met wethouder Cathelijne 
Bouwkamp om onze standpunten toe 
te lichten. De wethouder gaf aan dat ze 
onder de indruk was van ons memoran-
dum en dat het nadrukkelijk zal worden 
meegenomen in de besluitvorming. Al 
eerder bleek dat ons memorandum was 
opgepikt door de Partij voor de Dieren 
die naar aanleiding hiervan kritische vra-
gen had gesteld aan het college. Vragen 
die ons standpunt ondersteunen. 

Onverwachtse draai van 
de gemeente
Op 22 november 2022 verschijnt vervol-
gens tot onze verrassing een brief van 
het college aan de raad met het bericht 
dat de gemeente de integrale gebieds-
ontwikkeling loslaat. Sloop van de flat 
is van de baan. En de gemeente streeft 
naar een wijziging van de bestemming 
naar ‘wonen’. Het is voor ons wijkbewo-
ners duidelijk dat ons memorandum zijn 
werk heeft gedaan. Onze argumenten 
zijn grotendeels door de gemeente over-
genomen. De komende maanden zal 
blijken welke toekomst er voor de Paas-
bergflat in het verschiet ligt.

DOOR AD BONTJE, VOORZITTER STICHTING BELANGEN BEWONERS 
RONDOM BRONBEEKLAAN 66

Het hele artikel staat op de wijkwebsite.
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DOOR AD BONTJE, VOORZITTER STICHTING BELANGEN BEWONERS 
RONDOM BRONBEEKLAAN 66
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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

In de vorige uitgave hebben we mel-
ding gemaakt van dit initiatief. Inmid-
dels zijn gezamenlijk de taken vastge-
steld.

De eerste actie is: vaststellen hoe onze wijk er 
voor staat op het gebied van duurzaamheid mn. 
energiebesparing. Daartoe is een enquêtefor-
mulier door de ambassadeurs aangeboden aan 
de bewoners in hun gebied. Daarbij was dan de 
mogelijkheid om zich als Straatambassadeur 
voor te stellen. 
De ingevulde formulieren stromen binnen zowel 
fysiek als op de website. Momenteel hebben we 
12 ambassadeurs en 3 ondersteuners. Daarmee 
is de wijk al redelijk afgedekt. 

We zoeken nog ambassadeurs voor:
- Wellenstein
- Vondellaan 38 tot einde en 49 tot einde.
- Bronbeeklaan (minus 30-64)
- Deelwijk Fred. van Eeden, Jacques Perk H. 

Heijerman en Jac. van Looystraat. Momenteel 
zijn hier Saskia Marquering en Lars Birkholz 
de ambassadeurs. Zij zijn ook al lid van de 
initiatiefgroep Duurzaam Paasberg dus nieuwe 
ambassadeurs zijn hier welkom. . 

Wil jij ambassadeur worden?  
Meld je dan aan bij Jan Wagenmakers  
(janroemer9@gmail.com) of  
via de website:  
duurzaampaasberg.nl/ 
straatambassadeur/

Duurzaamheid  
Straatambassadeurs

Bespaartips voor  
onder de Kerstboom
Je hoeft geen grote investeringen te 
doen om energie te besparen. Ook 
kleine aanpassingen in gedrag kunnen 
verschil maken. 20 tips: 

1. Verwarm kamers die je gebruikt en alleen als 
je thuis bent. Sluit deuren.

2. Verwarming een uur voor vertrek of als je 
naar bed gaat lager zetten.  

3. Verwarming: 18 graden en trui aan.
4. CV-ketel op 55 tot 60 graden. 
5. Licht uit waar je niet bent.
6  Gloei/halogeenlampen worden ledlampen. 
7. TV, laptop etc., uit (geen stand-by); adapters 

uit stopcontact. 
8. Was op dertig graden of lager.
9. Spaar was op: minder beurten / vollere 

machines. 
10. Hang was te drogen (geen droger).
11. Douche kort of koud.
12. Gebruik besparende douchekop.
13. Vaatwasser: ecostand; spoel niet vooraf. 
14. Koelkastdeur sluiten. 
15. Vriezer regelmatig ontdooien. 
16.	Warmhoudplaatje	koffie	uit:	thermoskan.	
17. Folie achter radiatoren.
18. Tochtstrips bij ramen/deuren.
19. Enkel glas: isolerende raamfolie. 
20. Isoleer cv-leidingen.

Tip
1. Kijk op een ochtend wan-

neer de cv-ketel aan staat 
voor de verwarming eens 
naar de uitlaat van het rook-
gasafvoer. 
Bij dikke witte rook werkt de hoog 
rendement (HR) cv-ketel niet optimaal. 
Bekijk voor meer informatie hierover 
de presentatie gehouden op de be-
wonersbijeenkomst van 7 december 
2022 op duurzaampaasberg.nl

2. Aanmelden warmtescans
 Laat gratis een warmetscan maken 

van je huis en ontdek de energielek-
ken in je huis. Voor meer info en 
aanmelden:

 duurzaampaasberg.nl/
warmtescan

Fijn en warm nieuw-
jaar toegewenst!

Initiatief 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

Elektrische deelauto
Voor geïnteresseerden werd op 10 nov een voor-
lichting gehouden in de vorm van speeddates. 
Twee belangstellenden spreken twee op een 
met een gebruiker uit Angerenstein. Daar staan 
al diverse e-deelauto’s. 
De reacties waren positief. We gaan met de ge-
interesseerden verder in gesprek en hopen voor 
het einde van dit jaar minimaal 4 gecommitteer-
den te hebben. Dat moet lukken toch? 
Je kunt je altijd nog aanmelden bij Rozema-
rijn Luiks (rozemarijn.luiks@gmail.com) of via 

de site:
duurzaampaasberg.nl/
deelauto-info/
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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

In de vorige uitgave hebben we mel-
ding gemaakt van dit initiatief. Inmid-
dels zijn gezamenlijk de taken vastge-
steld.

De eerste actie is: vaststellen hoe onze wijk er 
voor staat op het gebied van duurzaamheid mn. 
energiebesparing. Daartoe is een enquêtefor-
mulier door de ambassadeurs aangeboden aan 
de bewoners in hun gebied. Daarbij was dan de 
mogelijkheid om zich als Straatambassadeur 
voor te stellen. 
De ingevulde formulieren stromen binnen zowel 
fysiek als op de website. Momenteel hebben we 
12 ambassadeurs en 3 ondersteuners. Daarmee 
is de wijk al redelijk afgedekt. 

We zoeken nog ambassadeurs voor:
- Wellenstein
- Vondellaan 38 tot einde en 49 tot einde.
- Bronbeeklaan (minus 30-64)
- Deelwijk Fred. van Eeden, Jacques Perk H. 

Heijerman en Jac. van Looystraat. Momenteel 
zijn hier Saskia Marquering en Lars Birkholz 
de ambassadeurs. Zij zijn ook al lid van de 
initiatiefgroep Duurzaam Paasberg dus nieuwe 
ambassadeurs zijn hier welkom. . 

Wil jij ambassadeur worden?  
Meld je dan aan bij Jan Wagenmakers  
(janroemer9@gmail.com) of  
via de website:  
duurzaampaasberg.nl/ 
straatambassadeur/

Duurzaamheid  
Straatambassadeurs

Bespaartips voor  
onder de Kerstboom
Je hoeft geen grote investeringen te 
doen om energie te besparen. Ook 
kleine aanpassingen in gedrag kunnen 
verschil maken. 20 tips: 

1. Verwarm kamers die je gebruikt en alleen als 
je thuis bent. Sluit deuren.

2. Verwarming een uur voor vertrek of als je 
naar bed gaat lager zetten.  

3. Verwarming: 18 graden en trui aan.
4. CV-ketel op 55 tot 60 graden. 
5. Licht uit waar je niet bent.
6  Gloei/halogeenlampen worden ledlampen. 
7. TV, laptop etc., uit (geen stand-by); adapters 

uit stopcontact. 
8. Was op dertig graden of lager.
9. Spaar was op: minder beurten / vollere 

machines. 
10. Hang was te drogen (geen droger).
11. Douche kort of koud.
12. Gebruik besparende douchekop.
13. Vaatwasser: ecostand; spoel niet vooraf. 
14. Koelkastdeur sluiten. 
15. Vriezer regelmatig ontdooien. 
16.	Warmhoudplaatje	koffie	uit:	thermoskan.	
17. Folie achter radiatoren.
18. Tochtstrips bij ramen/deuren.
19. Enkel glas: isolerende raamfolie. 
20. Isoleer cv-leidingen.

Tip
1. Kijk op een ochtend wan-

neer de cv-ketel aan staat 
voor de verwarming eens 
naar de uitlaat van het rook-
gasafvoer. 
Bij dikke witte rook werkt de hoog 
rendement (HR) cv-ketel niet optimaal. 
Bekijk voor meer informatie hierover 
de presentatie gehouden op de be-
wonersbijeenkomst van 7 december 
2022 op duurzaampaasberg.nl

2. Aanmelden warmtescans
 Laat gratis een warmetscan maken 

van je huis en ontdek de energielek-
ken in je huis. Voor meer info en 
aanmelden:

 duurzaampaasberg.nl/
warmtescan

Fijn en warm nieuw-
jaar toegewenst!

Initiatief 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

Elektrische deelauto
Voor geïnteresseerden werd op 10 nov een voor-
lichting gehouden in de vorm van speeddates. 
Twee belangstellenden spreken twee op een 
met een gebruiker uit Angerenstein. Daar staan 
al diverse e-deelauto’s. 
De reacties waren positief. We gaan met de ge-
interesseerden verder in gesprek en hopen voor 
het einde van dit jaar minimaal 4 gecommitteer-
den te hebben. Dat moet lukken toch? 
Je kunt je altijd nog aanmelden bij Rozema-
rijn Luiks (rozemarijn.luiks@gmail.com) of via 

de site:
duurzaampaasberg.nl/
deelauto-info/



30

De geschiedenis van  
Sacré Coeur
Het park achter verzorgingshuis Regina Pacis, voor veel wijkbewoners 
een geliefde plek om een ommetje te maken of de hond uit te laten, heet 
Sacré Coeur. Het hoorde bij het gelijknamige meisjespensionaat dat er 
tussen 1913 en 1942 was gevestigd. De geschiedenis van het park en het 
gebouw begint echter een stuk eerder, namelijk in 1883. Hieronder wordt 
in het kort de geschiedenis van het park en het gebouw beschreven. 

Planten- en Vogeltuin, 1883-1894
In 1880 ontstond het plan om het 
bouwland dat gelegen was tussen 
de spoorlijn naar Zutphen en de 
Velperweg aan te kopen en er een 
hotel annex concertzaal en een park 
op aan te leggen. Daartoe werd de 
Maatschappij ter Exploitatie van den 
Planten- en Vogeltuin te Arnhem 
opgericht. De maatschappij koos er 
voor om een romantische tuin aan 

DOOR: ONNO BOONSTRA

te leggen met slingerende paden, 
gebogen waterpartijen, kassen met 
tropische planten en diverse volières 
vol exotische vogels. Het hotel kreeg 
een luxe uitstraling en bevatte twee 
concertzalen waarvan de grootste 
geschikt was voor 1200 personen. 
Zowel het hotel, de concertzalen en 
de tuin trokken veel bezoekers, maar 
de onderhoudskosten waren zo hoog 
dat de maatschappij al snel op een 

faillissement afste-
vende. 

Sanatorium Arn-
hem, 1894-1913 Hotel 
en tuin werden daar-
om in 1894 verkocht 
aan de Maatschappij 
tot Verpleging van 
Zenuw- en Geestes-
zieken, die op het ter-
rein het Sanatorium 
Arnhem vestigde. Het 
was een particuliere 
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J. Ephraim, De planten- en vogeltuin vlak na de ope-
ning in 1883 (Gelders Archief, 1523 - 229-0091)
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instelling, bedoeld voor zenuwpa-
tiënten uit het gehele land en “uit 
de gegoeden stand”. De financiële 
situatie bleef ook voor deze instel-
ling precair. Toen in 1913 de Stichting 
van het Heilig Hart (Sacré Coeur) een 
bod uitbracht op het gebouw en de 
omliggende terreinen werd dat aan-
vaard.

Meisjespensionaat Sacré Coeur, 
1913-1942
De Stichting van het 
Heilig Hart te Ben-
nebroek bouwde 
het gebouw om tot 
een katholiek pensi-
onaat voor meisjes, 
inclusief een kloos-
tergedeelte voor de 
40 zusters die daar-
voor hun voormalige 
klooster Sacré Coeur 
in Nijmegen ontruim-
den. De voormalige 
concertzalen werden 
als kapellen ingericht. 
Het pensionaat was ook 
een onderwijsinstelling. De meisjes, 
die behoorden tot de katholieke elite 
van Nederland, kregen les op het 
Lyceum Sancta Magdalena Sophia-
Sacré Coeur.

Onderkomen voor de Wehr-
macht, 1942-1945
In 1942 werd de opleiding noodge-
wongen gesloten: de Duitsers vor-
derden het gebouw in eerste instan-
tie ten behoeve van de huisvesting 

van vrouwelijk militair personeel. 
Na de slag om Arnhem werden ook 
andere diensten van de Wehrmacht 
er in ondergebracht en deed het 
dienst als Huis van Bewaring.

Gemeentehuis, 1945-1946
Op 21 april 1945, vijf dagen na de 
verovering van Arnhem door de geal-
lieerden, verhuisde het gemeentelijk 
apparaat vanuit Apeldoorn terug 
naar Arnhem. Omdat het stadhuis 

vrijwel volledig in puin lag werd het 
gebouw Sacré Coeur gevorderd. Het 
meisjespensionaat week voorlopig 
uit naar Vaals. In de eerste helft van 
1946 verlieten diverse afdelingen van 
het gemeentelijk apparaat het pand 
om plaats te maken voor Insula Dei.

Insula Dei, 1946-1955
Tot september 1944 bestierden de 
zusters van O.L. Vrouwe van Barm-
hartigheid Insula Dei een instelling 

Nico Kramer, het gemeentehuis van Arnhem gevestigd 
in Sacré Coeur (Gelders Archief 1523-148-298)



30

voor wezen en bejaarden, alsmede 
een internaat voor schipperskinderen 
en een kweekschool voor onderwij-
zeressen. Tijdens de Slag om Arnhem 
werden de meeste van hun gebou-
wen verwoest. De zusters evacu-
eerden naar Utrecht, maar keerden 
terug naar Arnhem, waar ze, na het 
vertrek van het gemeentebestuur, 
woonruimte vonden in Sacré Coeur. 
Omdat de zusters van het Heilig 
Hart de wens te kennen gaven om 
naar Arnhem terug te keren, besloot 
Insula Dei in 1949 om het gebouw 
van Sacré Coeur te verlaten en het 
tegenovergelegen landgoed Rennen 
Enk te kopen. Zodra daar nieuw-
bouw was voltooid, verhuisden delen 
van Insula Dei naar de overkant van 
de Velperweg.

Opleidingsschool voor de 
Rijkspolitie, 1955-1974
Inmiddels waren de omstandigheden 
zo gewijzigd dat de zusters van het 
Heilig Hart er van afzagen om hun 
meisjespensionaat weer op Sacré 
Coeur te vestigen. In plaats daarvan 
verhuurden ze het gebouw aan de 

Rijkspolitie, die haar opleidingen in 
Doorn en Nistelrode sloot ten gunste 
van een nieuwe opleiding in Arnhem. 
In één jaar werden de aspirant-agen-
ten de beginselen van verkeersthe-
orie, staatsrecht, maatschappijleer 
en opsporingsleer bijgebracht, met 
daarnaast ruime aandacht voor spor-
ten als atletiek, zwemmen, boksen 
en jiu-jitsu. Op 1 januari 1974 werd de 
opleidingsschool samengevoegd met 
een nieuw op te richten politieaca-
demie en verhuisde de school naar 
Apeldoorn.

Verpleeghuis Regina Pacis, 1979-
Datzelfde jaar werd het oude Sacré 
Coeur-gebouw gesloopt om plaats 
te maken voor een verzorgingshuis 
getiteld Regina Pacis. Regina Pacis 
was een invaliden- en bejaardenhuis 
dat tot de instellingen van Insula Dei 
behoorde en dus ook gevestigd was 
aan de noordzijde van de Velperweg. 
Met de intensivering van de zorg 
leek het verstandig om Regina Pacis 
in een nieuw, afzonderlijk gebouw 
onder te brengen. En zo verhuisde 
Regina Pacis begin 1979 terug naar 

22
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De gegevens zijn voor een deel ontleend aan het boekje van 

M.R. Potjer en A.P.J. Jeurissen, De Velperweg. Een Arn-

hemse weg in de tijd van de paardentram (Utrecht 2011) en 

het artikel van André C.S. Wolters van der Weij, ‘De planten- en vogeltuin en het 

sanatorium Arnhem’, Arnhems Historisch Tijdschrift, vol 31 (2011), nr 4, 157-176.

het terrein van Sacré 
Coeur, waar het gloed-
nieuwe verpleeghuis op 
17 september 1980 werd 
geopend door koningin 
Beatrix, maar al weer in 
2011 werd gesloopt ten 
gunste van het huidige 
gebouw. 

Park Sacré Coeur, 
2004-
Van het eerste gebouw 
uit 1883 resteert alleen nog het koets-
huis èn het tunneltje dat vanuit het 
souterrain van het hotel naar de 
nabijgelegen vijver leidde. Van het 
park is veel meer over. Een deel van 
de vijvers en de slingerende paden is 
nog herkenbaar, en veel van de toen-
tertijd geplante bomen staan nog fier 
overeind. De gemeente, die het park 

sinds 1979 in beheer heeft, heeft het 
in 2001 op de gemeentelijke monu-
mentenlijst geplaatst.
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Zeven jaar celstraf geëist 
tegen de ‘gaatjesboorder’
 
Op donderdag 29 november stond een 39-jarige Albanees voor de rech-
ter om zich te verantwoorden voor een groot aantal (pogingen tot) 
inbraken in onze wijk. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt moet de 
man zeven jaar de cel in.

De man wordt officieel verdacht van 
acht inbraken en zeven pogingen 
daartoe door middel van gaatjesbo-
ren. Bij die methode wordt een gaatje 
geboord in het raam- of deurkozijn, 
waarna met behulp van een ijzer-
draadje de hendel naar boven wordt 
getrokken. De ‘gaatjesboorder’ had 
het vooral voorzien op woningen uit 
de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. 
In anderhalf jaar tijd kwamen er in 
totaal 113 aangiftes bij de politie bin-
nen. De buit bestond telkens uit siera-
den en cash geld. Voor de 15 inbraken 
waarvoor de man nu wordt vervolgd, 
is volgens het Openbaar Ministerie 
voldoende bewijs voorhanden dat hij 
deze inbraken heeft gepleegd.

De rechtszaak duurde veel langer dan 
van tevoren gedacht. De Albanees, 
die de Nederlandse taal niet mach-
tig is, moest worden gehoord met 
behulp van een tolk. Daarnaast gaf hij 
iedere keer lange, ontwijkende ant-
woorden, waardoor de rechter zich 
steeds weer opnieuw genoodzaakt 
zag om hem te vragen alleen ant-
woord te geven op de gestelde vraag. 
Volgens de verdachte had niet hij de 

inbraken gepleegd, maar een ken-
nis van hem, ene Edmund. De politie 
heeft lang onderzoek verricht naar 
het bestaan van deze Edmund, maar 
daar is nooit iets uitgekomen.

De aanklager benadrukte op de zit-
ting dat hij vermoedt dat de Albanees 
alle 113 inbraken of pogingen daartoe 
heeft gepleegd. Want na zijn arresta-
tie in april van dit jaar is er geen enke-
le aangifte van een inbraak volgens 
de gaatjesboormethode meer bij de 
politie binnen gekomen.

Bij de aanhouding van verdachte was 
hij in het bezit van een damesfiets 
van het merk Koga Miyata. Een soort-
gelijke fiets was al eerder door een 
getuige gezien en is ook meerdere 
malen in de buurt van een inbraak 
gezien. Bij de verdachte thuis werd 
buit van verschillende inbraken aan-
getroffen. Ook trof de politie een jas 
aan met in de jaszak een handboortje 
en ijzerdraad. Op zowel de jas als het 
boortje zat het DNA van de verdach-
te. Ook op een hendel aan de binnen-
kant van een zolderraam werd het 
DNA van de verdachte aangetroffen. 

DOOR BPV PAASBERG-WELLENSTEIN
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Openbaar Ministerie nog twee weken 
de tijd om in hoger beroep te gaan.

Hij verklaarde dat hij in totaal twee 
keer met Edmund mee was geweest 
op dievenpad, maar hij was zelf nooit 
een woning binnengegaan. De jas en 
andere kleding die bij de verdachte 
thuis werd aangetroffen kwam over-
een met kleding die te zien was op 
verschillende camerabeelden.

Op de zitting bleek verder dat de 
Albanees in België onder een andere 
naam al vier keer was veroordeeld 
voor soortgelijke diefstallen, soms 
zelfs tot meerdere jaren gevangenis-
straf. Ook bleek dat hij zich naast 
die andere naam bediende van nog 
meer verschillende identiteiten. Hoe 
hij aan al die verschillende identitei-
ten kwam kon hij niet goed duidelijk 
maken.

Normaal gesproken volgt twee 
weken na een zitting de uitspraak, 
maar in deze zaak heeft de rechtbank 
besloten hiervoor vier weken de tijd 
te nemen. De uitspraak zal worden 
gedaan op 22 december om 13.15 uur. 
Daarna hebben de verdachte en het 

Als je wilt weten wat het inhoudt 

om straatcontactpersoon te zijn 

voor de BPV of wil je weten wie 

dat is bij jou in de straat zodat 

je je kunt aanmelden in de BPV-

groepsapp? Stuur een mail naar 

BPV-Paasberg-Wellenstein@

outlook.com

DOOR BPV PAASBERG-WELLENSTEIN
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Groen in de wijk
 
Een aantal jaren geleden had de wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 
een werkgroep Groen. In de loop der jaren is deze stilzwijgend verdwe-
nen. Als voormalig lid van deze werkgroep heb ik nog steeds af en toe 
contact met de gemeente als het gaat om groene zaken in de wijk. Inci-
dentele zaken waar ik vanuit het verleden bij betrokken ben geweest, of 
ik heb iets gezien/gehoord waarover ik met de gemeente in gesprek ga.

Begin dit jaar en na de zomervakan-
tie heb ik met Koen Reckers van de 
gemeente naar een paar plekken 
aan de Vondellaan en de Roemer 
Visscherstraat gekeken, waar de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van 
beplanting/groenstroken te wensen 
over laat.

1. Het Trafoplein 
a. De heesters langs de Vondellaan 
worden deels verwijderd en vervan-
gen door vaste planten die goed 
tegen droogte kunnen. Bovendien 
langdurig bloeien en daarmee ook 

aantrekkelijk zijn voor insecten. 
b. In de groenstrook aan de zijde van 
de huizen, worden de kale plekken 
opnieuw ingeplant met vaste plan-
ten. 

2. De groenstrook aan de Von-
dellaan/Vosmaerstraat met het 
speeltuintje en de rozen

a. Aan de zuidkant langs de haag 
rond het speeltuintje komt op ter-
mijn andere beplanting. Hier zit nu 
veel woekerend kweekgras. Het is de 
bedoeling om dit eerst onder controle 
te krijgen en dan opnieuw bloeiende 
heesters in te planten. Waarschijnlijk 
zal dit gebeuren in 2023/2024. 

b. Aan de noordkant is een nieuwe 
boom geplant. De border met rho-
dendrons is al een paar keer ver-
nieuwd, maar een deel van de plan-
ten doet het slecht. 
Het is een droge plek, met veel zon 
en daarom eigenlijk niet geschikt 
voor rhododendrons. De gemeente 
overweegt de hele border opnieuw 
in te planten met andere heesters die 
beter bestand zijn tegen felle zon en 
(langdurige) droogte. 

DOOR: HENNIE MONES

A B

Trafoplein
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3. De groenstroken onderaan de 
Roemer Visscherstraat

a. De strook met de trampoline is 
gedeeltelijk opnieuw ingezaaid.

b. De heesters in de andere strook 
worden deels vervangen door blok-
ken nieuwe bloeiende heesters, die 
net als bij het trafoplein zomers 
bloeien en daarom ook voor insecten 
aantrekkelijk zijn.

DOOR: HENNIE MONES

A

B

Groenstrook

A

B

Roemer Visscherstraat
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Herinrichting Velperweg
Informatieavond 
30 november
 
Algemeen
Zoals al eerder in onze krant is 
beschreven gaat de Velperweg tus-
sen Raapopseweg en Velp binnenkort 
volledig op de schop. Op 30 novem-
ber werd in de Kumpulan een druk 
bezochte informatiebijeenkomst 
gehouden. In het algemene deel werd 
door de projectleider Karen Flore,  
de gemeente en de aannemerscom-
binatie een presentatie gegeven 
van de hoofdlijnen en hoe het werk 
straks wordt uitgevoerd. Voor de 
herinrichting van de Velperweg is een 
aannemerscombinatie geformeerd, 
bestaande uit de aannemers Hoorn-
stra en Boskalis. Deze zorgt ervoor, 
dat het voorlopig ontwerp samen 
wordt uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Daardoor kan de aannemer 
al kennis inbrengen in de ontwerpfa-
se. Momenteel en in het eerste kwar-
taal van 2023 vindt nog de verdere 
uitwerking plaats.

In de bijeenkomst wordt aangegeven 
wat er is gedaan met de eerder gege-
ven input van bewoners en hoe dat in 
het ontwerp is verwerkt. Het college 
heeft inmiddels ingestemd met het 
Voorlopig Ontwerp (VO). Dit is het-
zelfde ontwerp, dat met de omwo-
nenden in april is besproken.

Benadrukt werd dat de weg een 
hoofdontsluitingweg is en blijft, 
waardoor de doorstroming van het 
verkeer een hoofdpunt is. Denk aan 
bussen en hulpdiensten. Door de 
smallere rijbanen en middeneilanden 
bij zijwegen gaat de snelheid omlaag. 
Meer snelheidsremmende maatrege-
len, zoals een langere middenberm 
en meer oversteekplaatsen om de 
weg nog veiliger te maken zijn niet 
gewenst.

Voor het parkeren van bewoners en 
bezoekers wordt een parkeerdrukme-
ting uitgevoerd en daarmee zoveel 
mogelijk maatwerk toegepast voor 
de parkeerplaatsen.

Vervolgens werden nog enkele meer 
algemene vragen beantwoord onder 
meer over het busverkeer en laadpa-
len. Dit is nog in overleg met betrok-
ken organisaties.

Tot slot werd een fraaie 3D-animatie 
van de toekomstige situatie ver-
toond. Deze is, na nog enkele aanpas-
singen, binnenkort te zien op de site 
van herinrichting Velperweg (https://
www.arnhem.nl/stad_en_wijken/
projecten/Herinrichting_Velperweg).

DOOR: HANS DE LEEUW
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rotonde bij de Bronbeeklaan naar 
Velp. Men hoopt dan voor de bouw-
vakvakantie van 2024 klaar te zijn. 
Tijdens het werk is de weg voor auto- 
en busverkeer afgesloten.

Groen, bomen, water
Naomi van Leeuwen van de gemeen-
te heeft een en ander over de bomen 
toegelicht en Kay Christ, ook van de 
gemeente, heeft de zaken over water 
en riool besproken. In het plan is ook 
veel aandacht voor groen, bomen en  
daarna water. Waar het kan, krijgt 
de Velperweg een wat bredere groen-
strook tussen het fietspad en de rij-
baan. Ook komen er nieuwe bomen 

In de eerste twee kwartalen van 2023 
zullen ook weer bewonersoverleggen 
plaatsvinden, waarvan de eerste al 
in begin van het jaar. Hedwig Hut is 
de omgevingsmanager voor de herin-
richting.

Planning
Mattijs Hubers van de aannemers-
combinatie Hoornstra – Boskalis 
heeft de planning en fasering toe-
gelicht. De verwachting is, dat de 
eerste werkzaamheden in de zomer 
van 2023 zullen plaatsvinden. In de 
fasering zal men beginnen met het 
gedeelte vanaf de Raapopseweg en 
als laatste het derde deel vanaf de 

DOOR: HANS DE LEEUW
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om de oorspronkelijke bomenrij zoveel 
mogelijk te herstellen. Deze bomen zijn 
al uitgezocht en zijn 6,5 meter hoog. De 
bomen langs de weg bij Bronbeek zijn 
ziek en worden gekapt. Een vertegen-
woordiger van Bronbeek vertelde, dat 
hij ernaar streeft de oorspronkelijk dub-
bele bomenrij te herstellen. Groenstro-
ken moeten eventuele wateroverlast 
tegengaan. De loop van de Klarenbeek 
en de Bronbeek wordt nog nader beke-
ken en zo nodig over overleg gevoerd 
met aanwonenden (zie afbeelding).

Details
Na de pauze was het mogelijk om bij 
één van de drie tafels het ontwerp 
verder in detail te bekijken en kon men 
hier in gesprek met elkaar, medewer-
kers van de gemeente en aannemer 
gaan. 

Voor onze wijk zijn de volgende twee 
delen het meest van belang:
Gedeelte Julianalaan – Bronbeeklaan
In dit gedeelte worden twee bushaltes 
samengevoegd tot één halte. Bij het 
samenvoegen is goed gekeken naar 
loopafstanden. In de nieuwe inrichting 
zijn de haltes gelijkmatig verdeeld over 
de Velperweg. Halte Esperantolaan 
wordt hierbij samengevoegd met halte 
Vondellaan.
Aan de zuidzijde slingeren het fietspad 
en voetpad door het groen. Bewoners 
vroegen hier aandacht voor goede ver-
lichting.

Gedeelte Bronbeeklaan – Velp
De rotonde bij de Van Remagenlaan 
wordt ovaal. Hierdoor ontstaat er 
een betere aansluiting van het land-
goed Bronbeek op de rotonde. De 
parallelweg wordt een fietsstraat 
waarbij de rijbaan iets breder wordt. 
Om schade aan  geparkeerde auto’s 
door langsrijdende fietsers te voorko-
men, gaan de parkeervakken naar de 
andere zijde van de rijbaan. De onder-
grondse containers gaan van de voor-
zijde naar de zijkanten. In de huidige 
situatie staat de vuilophaalwagen 
op het fietspad om de containers te 
legen. Dat is onveilig. De parkeerplek-
ken die hierdoor vervallen worden 
gecompenseerd door de aanleg van 
parkeerplaatsen bij de A12.

De beek die vanaf Bronbeek komt 
gaat via een duiker onder het appar-
tementsgebouw naar de vijver aan 
de zuidzijde. Dat kan beter door de 
duiker om het gebouw te leggen. 
Bewoners van het appartementen-
complex zouden het mooi kunnen 
vinden als de beek hier bovengronds 
wordt gehaald. Met de VVE van de 
Bronbeekflat is de aannemer hierover 
in gesprek.

Verder werd er gevraagd of de zij-
wegen verhoogd aangelegd kunnen 
worden om de snelheid te verlagen. 
Dit wordt meegenomen bij de ver-
dere uitwerking.



31 

RESERVEER DEZE DATUM ALVAST IN JE AGENDA

 

Wat: WIJKFEEST VOOR ALLE WIJKBEWONERS

Wanneer: ZONDAG 11 JUNI 2023 van 15.00 – 21.00 uur

Waar: Oost Arnhem

In de volgende wijkkrant lees je meer informatie over het 

feest en de wijze van aanmelding

WIJKFEEST
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Elektriciteitshuisje 
gepimpt, beter toch?

DOOR: THEA SCHELLING

Op de hoek van de Couperusstraat staat een elektriciteitshuisje. Al jaren was 
het een smerig object. Uiteindelijk heb ik eens contact gezocht met Liander en 
gevraagd of dit niet eens schoongemaakt kon worden of op een andere manier 
mooier gemaakt. Inmiddels had ik een graffiti-kunstenaar gevonden, Friso, die 
eventueel bereid was het ding op te pimpen. We kregen toestemming van Lian-
der en er mocht een afbeelding op die niet aanstootgevend was. Vorige maand 
is het opnieuw geverfd en heeft Friso er een prachtige bloem opgezet. Veel 
beter toch?

Er staan in onze wijk nog veel meer smerige kastjes. Zou het niet leuk zijn om 
die ook te verfraaien?
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ZaTERdag 21 JANUARi 2023 
(deur open: 19.30 uur - start Quiz: 20.00 uur) 

in de kantine van korfbalvereniging  
Oost Arnhem 

geef je snel in groepjes van minimaal 4 en 
maximaal 6 personen inclusief een originele 

groepsnaam op via 
 wijkactiviteitenPW@gmail.com 

(Vol=vol max 80 deelnemers) 
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Eettafel bij ANNIEK - 
weer open voor gasten
Onder het motto van “kom lekker eten, laat je verassen en ontmoet 
nieuwe mensen” en mijn passie voor koken met (h)eerlijke producten 
organiseerde ik eerder open eettafels. Met Corona in de afgelopen 2 jaar 
heeft het helemaal stil gelegen. En nu kan het weer. De open eettafel 
is bedoeld voor mensen uit de buurt, dat wil zeggen Paasberg en omlig-
gende wijken. En soms eet er ook een gast van verder weg mee. 

De nieuwe data voor dit najaar zijn
• vrijdag 20 januari – winterse stoofpot 
• vrijdag 17 februari  – Vegetarisch
• vrijdag 17 maart – Vis 
• vrijdag 21 april –  iets Arabisch

Wat houdt mijn open eettafel in?
• 1x per maand
• bedoeld als een gezellig eetmoment samen
• inloop om 18.00 en het eindigt na de koffie (rond 20.15uur)
• een tweegangen menu, klaargemaakt met veel verse en biologische 
       ingrediënten. Bij het eten wordt water, sap, frisdrank, wijn (rood of wit) 
       en bier aangeboden.
• Minimaal 3 en maximaal 7 gasten en  ik eet zelf mee.
• aanmelding is noodzakelijk. De plaatsing is op volgorde van aanmelding 
       (vol=vol). Elke aanmelding krijgt een bericht terug over wel of geen plaats
        aan tafel.
• de onkostenvergoeding bedraagt 13 euro p.p. (dit is incl. drinken). 
       Ter plaatse af te rekenen, contant of met een tikkie.

Wil je komen?
Meld je dan aan via een persoonlijk bericht per email of whatsapp. Vermeld je 
naam (of meerdere als je samen met anderen komt) en telefoonnummer. Bellen 
mag ook. Nog even voor de veiligheid: Heb je klachten die kunnen duiden op 
corona of griep dan graag cancellen en het liefst al een dag van tevoren. Later 
ben je wel weer van harte welkom.

Groetjes Anniek Appelman - Roemer Visscherstraat 20 -   0646 382868
aappelman@live.nl



35 

HAN Rechtswinkel
Wij, als HBO-Rechtenstudenten van de HAN University of Applied Scien-
ces, geven kosteloos juridisch advies. Wij worden daarbij ondersteund 
door vakdocenten. U kunt bij ons terecht voor juridische vragen over 
bijvoorbeeld: arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, huur- en/
of zorgtoeslagen of uw WOZ-beschikking. Natuurlijk kunt u ook bij ons 
terecht voor andere juridische vragen. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-21979037 en 06-55291144. U kunt uw vraag 
ook stellen via de mail Rechtswinkel@han.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag 8:30 tot 17:00. Wij zijn gevestigd in Arnhem op de Ruiten-
berglaan 27, en in Nijmegen op de Professor Molkenboerstraat 3. 

Wanneer u een vraag stelt aan de Rechtswinkel wordt deze eerst voorgelegd 
aan de vakdocenten. Hier wordt dan een keuze gemaakt of de zaak kan wor-
den behandeld. Wanneer dit niet het geval is, wordt u doorgestuurd naar een 
instantie die u wel kan helpen. Wanneer uw zaak wordt aangenomen ontvangt 
u binnen 10 werkdagen een adviesbrief. In deze brief wordt uw vraag beant-
woord. Daarnaast kunnen onze stagiaires hulp bieden bij moeilijke brieven. 
Wij zien uw vraag graag tegemoet! U kunt ook bij ons binnenlopen tijdens onze 
inloopuren. Deze kunt u vinden op onze website www.han.nl/rechtswinkel. 

Vrijwilligers gezocht voor 
Eusebiuskerk
Vrijwilligers zijn voor de Eusebiuskerk van onschatbare waarde en spelen een 
belangrijke rol bij het gastvrij ontvangen, verwelkomen en informeren van 
bezoekers. Draag jij bij aan een warm welkom?   Wij zoeken enthousiaste 
publieksbegeleiders.

Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk? Mail dan Willy Knelissen naar vrij-
willigers@eusebius.nl of stuur een WhatsApp naar 06-54715126. Gelijk aanmel-
den voor een kennismakingsgesprek? bezoek dan de website van de  Eusebius: 
https://eusebius.nl/word-vrijwilliger/
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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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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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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!



39 

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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