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dat de Stichting Jaimy na-
streeft: het veraangenamen
van het ziekbed van jeugdi-
ge kankerpatiëntjes.
De Stichting Jaimy is een
initiatief van Tonny en Hein
van Boxel uit Arnhem. Vijf
jaar geleden overleed hun
zoontje Jaimy (toen 9 jaar)
na een lang en onzeker ziek-
bed aan kanker. Jaimy zelf
begon tijdens zijn ziekbed al
met het inzamelen van
speelgoed voor mede-pa-
tiëntjes.
Zijn ouders zetten dat initia-
tief na het overlijden van
Jaimy voort. Dat heeft in-
middels geleid tot vaste jaar-
lijkse inzamelingsacties waar
vele vrijwilligers een bijdra-
ge aan leveren. Meerdere
keren per jaar maken Hein
en Tonny ziekenhuispatiënt-
jes in heel Nederland blij met
speelgoed en aanverwante
zaken.
De Stichting Jaimy onder-
steunt met geld en goederen
kinderoncologische centra
in Nederland. Dit gebeurt al-
tijd in overleg met de peda-
gogisch medewerkers(sters)
en artsen van de betreffen-
de ziekenhuizen. In het Co-
mité van Aanbeveling zitten
ondermeer oncoloog
Schouten van het AMC in
Amsterdam en voetbal-
keeper Bas Wijnen (VVV
Venlo. Hij overwon jeugd-
kanker.)
Het contact tussen de fami-
lie Van Boxel en Eric Schuur-
man kwam tot stand tijdens
de opnamen van het TV Gel-
derland-programma De
Huiskamer TV Show. Hein
en Tonny vertelden in dat
programma aan Eric het ver-
haal van Jaimy. Het contact
bleef bestaan en resulteerde
uiteindelijk in het ambassa-
deurschap.

Als ambassadeur promoot
Eric de activiteiten en de
naamsbekendheid van de
Stichting. Daarnaast presen-
teert Eric de jaarlijkse bene-
fietdag van de stichting
Jaimy. Bij de foto: Hein en
Tonny van Boxel verwelko-
men Eric als ambassadeur.
Nadere informatie:
www.stichtingjaimy.nl

Werkzoekenden goed
bediend via
www.alysis.nl

In de speurtocht naar een
leuke baan maken werkzoe-
kenden steeds vaker gebruik
van het internet. Om hier op
in te spelen, heeft Alysis
Zorggroep de informatie
voor werkzoekenden fors
uitgebreid. Onder ‘Werken &
Leren’ op www.alysis.nl is
alle informatie overzichtelijk
weergegeven. Van arbeids-
voorwaarden tot vrijwilli-
gerswerk en van opleiding-
smogelijkheden tot per-
soonlijke ontwikkeling. Uiter-
aard ontbreekt een actueel
vacatureoverzicht niet.
Naast informatie voor werk-
zoekenden is de site ook
zeer geschikt voor andere
doelgroepen: patiënten, be-
zoekers, kinderen en huisart-
sen hebben inmiddels alle-
maal een eigen plek gekre-
gen op de website.
Wat is Alysis?
Alysis Zorggroep is het sa-
menwerkingsverband van
Ziekenhuis Rijnstate, Zieken-
huis Velp, Ziekenhuis Zeven-
aar en Verpleeghuis Zeven-
aar. Alysis Zorggroep staat
voor kwalitatief én kwantita-
tief hoogwaardige zorg.
Zorg die goed bereikbaar is
voor alle 400.000 inwoners
van de regio Arnhem, Over-
betuwe, Rheden en De Lie-

mers. De bijna 6.000 mede-
werkers, specialisten en vrij-
willigers zetten zich hier da-
gelijks voor in.
Voor informatie ga naar
www.alysis.nl

Stichting Thuiszorg Mid-
den-Gelderland - Aan-
bod van 3 cursussen

(1.) Cursus ‘Omgaan met
diabetes mellitus’
Diabetes mellitus, voor veel
mensen nog bekend als sui-
kerziekte, kan een grote in-
vloed hebben op iemands
leven en het leven van de
partner. Daarom organiseert
Stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland een cursus voor
mensen met Diabetes melli-
tus.
Voorlichting over diabetes
Wijkverpleegkundigen en
diëtisten van de Stichting
Thuiszorg Midden-Gelder-
land geven veel voorlichting
over diabetes, bijvoorbeeld
tijdens hun spreekuren. De
ziekte stelt eisen aan de ma-
nier van leven, met name de
balans tussen voeding, be-
weging en dagelijkse activi-
teiten. Mensen die al lange-
re tijd diabetes hebben (min-
stens 1 jaar) kunnen deelne-
men aan de cursus ‘Omgaan
met diabetes’. Omdat het
hebben van  diabetes in-
vloed heeft op de omgeving
zijn ook partners van harte
welkom.
De cursus bestaat uit 6 bij-
eenkomsten en een terug-
kombijeenkomst. De cursus
wordt gegeven door een
diëtiste en diabeteswijkver-
pleegkundige. Tijdens de
cursus worden verschillen-
de onderwerpen uitgewerkt
door middel van voorlich-
ting, discussie en opdrach-
ten. Uit ervaring blijkt dat
deelnemers veel steun en
baat hebben bij praktische
tips en het uitwisselen van
ervaringen met lotgenoten.
Deelnemers leren veel over
het omgaan met diabetes en

de cursus wordt hoog ge-
waardeerd: gemiddeld een
8! De deelnemersmap kan
gebruikt worden om alles
thuis nog eens na te lezen.
Informatie en inschrijving
Op 15 maart 2006 start de
cursus ‘Omgaan met diabe-
tes mellitus’ in het gebouw
van de Stichting Thuiszorg
Midden-Gelderland aan
Warmelolaan 31 te Arnhem.
De bijeenkomsten duren van
19.30 - 22.00 uur.
De kosten bedragen € 35,00,
voor partners € 20,00. Af-
hankelijk van uw ziektekos-
tenverzekering is het moge-
lijk het gehele of gedeeltelij-
ke cursusbedrag vergoed te
krijgen.
Mensen met diabetes kun-
nen voor het aanvragen van
een folder en inschrijfformu-
lier bellen met het secreta-
riaat Gezondheidsvoorlich-
ting en Preventie, telefoon
(026) 376 15 16, op maandag
tot en met vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur.

(2.) Cursus ‘Eerste hulp bij
kinderongevallen’
Ondanks alle aandacht voor
ongevallenpreventie vor-
men kinderen onder de vijf
jaar nog steeds de grootste
risicogroep als het gaat om
ongelukken in en rond het
huis. Jaarlijks komen ruim
50.000 kleine kinderen te-
recht in het ziekenhuis als
gevolg van een ongeval.
Voor ouders van kinderen
organiseert de Stichting
Thuiszorg Midden-Gelder-
land daarom de cursus ‘Eer-
ste hulp bij kinderongeval-
len’.
Een ongeluk zit in een klein
hoekje en kan overal gebeu-
ren: thuis, op straat of op
bezoek bij oma. Bleekmiddel
lijkt net limonade. Een knik-
ker ziet eruit als een snoep-
je. Een ruk aan het tafelkleed
en de theepot komt in bewe-
ging. Direct na een ongeval
is het van groot belang dat
de juiste hulp wordt gege-
ven. Tijdens de vier bijeen-
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komsten die gegeven wor-
den door een ervaren ver-
pleegkundige wordt geleerd
hoe snel en op een goede
manier gereageerd kan wor-
den en hoe ongelukken
voorkomen kunnen worden.
Er wordt gebruik gemaakt
van speciale oefenpoppen.
Medische kennis is niet ver-
eist om aan de cursus deel
te nemen.
Informatie
Op woensdag 15 maart 2006
start de cursus ‘Eerste hulp
bij kinderongevallen’ in het
gebouw aan de Ginneken-
straat 10 te Arnhem. Deze
cursus van vier bijeenkom-
sten is speciaal bedoeld
voor ouders van kinderen
tussen nul en tien jaar. De
bijeenkomsten duren van
20.00 - 22.00 uur. Voor het
aanvragen van een folder en
inschrijfformulier kunt u bel-
len met het secretariaat Ge-
zondheidsvoorlichting en
Preventie, telefoon (026) 376
15 16, op maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur.

(3.) Cursus ‘De wereld van
een peuter’
Op maandag 27 maart 2006
start de cursus ‘De wereld
van een peuter ’ van de
Stichting Thuiszorg Midden-
Gelderland. De cursus be-
staat uit vier bijeenkomsten
en is bestemd voor ouders
van kinderen tussen ander-
half en vier jaar. De cursus
wordt gehouden in het ge-
bouw aan de Veluwestraat
44 te Arnhem. De bijeen-
komsten duren van 20.00 -
22.15 uur.
Bent u ook ouder van een
peuter? Wilt u meer weten
over onderwerpen als een
kind leren luisteren, omgaan
met driftbuien, zindelijkheid
en peuterangsten? Dan is de
cursus ‘De wereld van een
peuter’ vast iets voor u!
In deze cursus van vier bij-
eenkomsten krijgt u informa-
tie over de ontwikkeling van
peuters, zodat u weet wat u

wel en niet kunt verwachten
van een kind in de peuter-
leeftijd.
Informatie en inschrijving
Voor het aanvragen van een
folder en inschrijfformulier
kunt u bellen met het secre-
tariaat Gezondheidsvoor-
lichting en Preventie, tele-
foon (026) 376 15 16, op
maandag tot en met vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur. De
kosten van de cursus zijn
€ ␣ 15,00.

SOS Telefonische Hulp-
dienst weer meer gebeld

Bij SOS Telefonische Hulp-
dienst Gelderland is het aan-
tal gesprekken in 2005 met
2,5% gestegen ten opzichte
van 2004. Dat blijkt uit de cij-
fers over 2005. Bijna 30.000
keer werd het telefoonnum-
mer 0900-0767 gebeld door
mensen die behoefte had-
den aan menselijk contact.
SOS Telefonische Hulp-
dienst heeft in Gelderland
vestigingen in Apeldoorn,
Arnhem en Nijmegen. Geza-
menlijk kregen zij in 2005
29.241 telefoontjes te ver-
werken.
Niet iedereen wil of durft
meteen in gesprek te gaan
en doet eerst een stille op-
roep. Dit was in 2005 bij on-
geveer een vierde van de
bellers het geval. 21.733 te-
lefoontjes leidden wel tot
een gesprek, ruim 500 meer
dan in 2004. De meeste te-
lefoontjes kwamen in de
avond binnen, tussen 18.00
en 0.00 uur; na twee uur ‘s
nachts werd er niet veel ge-
beld.
De beller vroeg vooral aan-
dacht, bevestiging en aflei-
ding. Ook werd er veel hulp
bij verwerking en bij het
maken van keuzes ge-
vraagd, en werden er infor-
matieve vragen gesteld. De
beller kon zijn hart luchten
en meer zicht krijgen op zijn
probleem. Dat bood emotio-
nele steun.

De betrokkenheid van de
deskundig opgeleide vrijwil-
ligers is groot. Opmerkelijk
is dat zij vaak lang verbon-
den blijven aan de dienst. Er
hebben zich in 2005 vol-
doende nieuwe aspirant-vrij-
willigers aangemeld.
SOS Telefonische Hulp-
dienst is al meer dan veertig
jaar 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar voor
een vertrouwelijk gesprek
(€ ␣ 0,05 per min). Mensen
die een probleem ervaren of
ergens mee zitten en daar in
hun eigen omgeving niet
over kunnen of willen pra-
ten, kunnen anoniem en in
vertrouwen hun verhaal
kwijt. Zij worden te woord
gestaan door één van de
1500 professioneel opgelei-
de vrijwillige medewerkers
in Nederland. Met jaarlijks
215.000 gesprekken is SOS
Telefonische Hulpdienst de
grootste telefonische hulp-
verlener van Nederland. Be-
schermheer mr Pieter van
Vollenhoven; zie ook web-
site:
www.sostelefonischehulpdienst.nl

Psychologenpraktijk
Blocks & Alberink

Psychologenpraktijk Blocks
& Alberink is sinds septem-
ber 2005 gevestigd als eer-
stelijns praktijk voor psycho-
logische behandeling in Arn-
hem Zuid. Bij onze praktijk
kunt u terecht met vragen op
prive’gebied, maar ookmet
problemen ten aanzien van
werk. Bijvoorbeeld voor
burnout, spanningsklachten,
somberheid, angstgevoe-
lens, dwang, relatieproble-
men, seksuele problemen,
zingevingsvragen, rouw en
verliesverwerking oflicha-
melijke klachten zonder me-
dische oorzaak. Ook wan-
neer u eens van gedachten
wilt wisselen met een (neu-
trale) buitenstaander kunt u
contact met ons opnemen,
want soms is het leven “ge-

woon moeilijk” en merkt u
dat u er op eigen kracht niet
uitkomt. Kortom, er zijn vele
hulpvragen, waarmee u bij
ons terecht kunt. Meestal
zijn 5 tot 10 gesprekken vol-
doende. Beide psychologen,
drs. Marieke Blocks en drs.
Simone Alberink, hebben
ruime ervaring in de psycho-
logische hulpverlening. Bo-
vendien hebben wij de no-
dige registraties om voor
vergoeding door uw zorg-
verzekeraar in aanmerking te
komen. De praktijk is geves-
tigd in het Medisch Centrum
aan de Randweg 3 te Arn-
hem-Zuid. Voor meer infor-
matie kunt u ook op onze
website kijken:
www.ppba.nl. Op werkda-
gen kunt u ons telefonisch
bereiken tussen 12.30 en
13.00 uur via nummer 026-
3817729.

Ondernemen met de
Zonnebloem, maak(t)
het verschil!

Ter afsluiting van het project
Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen met de Zonne-
bloem*, organiseert de Zon-
nebloem in samenwerking
met CIVIQ, de conferentie
“Ondernemen met de Zon-
nebloem, maak(t) het ver-
schil!”. Op 29 maart zijn vrij-
willigers- en overheidsorga-
nisaties, bedrijven en ande-
re geïnteresseerden van har-
te welkom vanaf 13.00 uur
bij de Zonnebloem in Breda.
Tijdens deze middag geen
saaie theorie, maar verhalen
van bedrijven, vrijwilligers-
organisaties en vrijwilligers
uit de - soms weerbarstige -
praktijk. ‘Banksessies’ bie-
den u de kans om in een klei-
ne groep met elkaar en met
ervaringsdeskundigen te
praten en ervaringen uit te
wisselen.
a. Uw organisatiecultuur:

Stimulans of sta-in-de-
weg voor maatschappelijk
betrokken ondernemen?
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b. Aantrekkelijk of volstrekt
oninteressant: hoe profi-
leert u uw vrijwilligersor-
ganisatie naar bedrijven?

c. Doing business met vrij-
willigersorganisaties: hoe
doet u dat?

d. Succesvolle samenwer-
king. Wat is de route?

Bent u op zoek naar het ant-
woord? Kom dan woensdag
29 maart a.s. naar de confe-
rentie “Ondernemen met de

Zonnebloem, maak(t) het
verschil!”. Noteer 29 maart
alvast in uw agenda. Deelna-
me is kosteloos. Binnenkort
vindt u meer over het pro-
gramma op www.civiq.nl of
www.zonnebloem.nl.
Interesse?
Mail naar:
maakhetverschil@zonnebloem.nl.

Het project is mede moge-
lijk gemaakt door het Minis-
terie van SZW

Buddyzorg Midden-Gel-
derland

Sinds 1 november 2005 kan
Buddyzorg Midden Gelder-
land worden bereikt via:
Bezoekadres: Velperweg
168, 6824 MD  ARNHEM
Postadres: Postbus 2210,
6802 CE  ARNHEM
Tel. 026 - 327 22 66
Fax. 026 - 327 22 70
E-mail␣ :
buddyzorg@swoa.nl
Website␣ :
www.buddyzorgmiddengelderland.nl

Uitnodiging
Uitnodiging voor donderdag 9 maart a.s. van 20.00 - 22.00
uur; een avond over:

RONDKOMEN VAN EEN KLEIN INKOMEN.
HOE DOE JE DAT?
EN ALS JE SCHULDEN HEBT?

We luisteren naar ervaringen en wisselen die uit in vertrou-
welijke sfeer. Er is informatie over leven met een kleine beurs
en schuldhulpverlening.

PLAATS: SALVATORKERK
Salvatorplein 274
U bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar.

Informatie bij: Ellie Smeekens en Marja Hoogwegt.
rk. Emmausparochie, tel. 381 40 08.

WANDELCAFÉ

Het jaarthema van het Wan-
delcafé Arnhem 2006 is “Inspi-
rerende Arnhemmers”. Gedu-
rende het jaar zal een zestal
inwoners van Arnhem, ieder
vanuit zijn/haar eigen achter-
grond ingaan op het belang van
de natuur in en om Arnhem en
vervolgens hun favoriete plek-
ken al wandelend met u delen.
Op 19 februari jl. beet Tom
Bade, manager bij KPMG en
auteur van het boek “van Bet-
uweroute naar Veluweroute”
het spits af. Na een presentatie
in het Bezoekerscentrum leid-
de hij ons door het Sonsbeek-
park en omgeving. Het onder-
werp van zijn presentatie zal

zijn: “De Arnhemse Linie”. Re-
fererend aan de Hollandse
Waterlinie stelde Tom Bade
de Arnhemse Linie voor: Arn-
hem en omgeving zijn bezaaid
met militaire complexen, oe-
fenterreinen, maar ook plaat-
sen die herinneringen oproe-
pen aan de militaire en oor-
logsgeschiedenis van Arnhem.
Tom Bade wil al die com-
plexen en elementen integre-
ren tot een samenhangend ge-
heel dat aansluit bij Neder-
lands grootste aaneengesloten
natuurgebied: de Veluwe. Met
een “offensieve strategie” wil
hij het verhaal van de Arnhem-
se Linie indienen als inspraak-
reactie op het ontwerp
Streekplan en als bijdrage aan
de ontwikkeling van een visie
op het buitengebied.
Bezoekerscentrum Sonsbeek,
Zypendaalseweg 24a, 5 minu-
ten lopen vanaf station Arn-
hem, uitgang Sonsbeekzijde.
De wandeling eindigt ook
weer bij het Bezoekerscen-
trum.
Informatie: Jan Altena van te
Voet (026-4450028) of Anne-
ke Geselschap van Nivon (026-
4424984).
Wandelcafé Arnhem wordt ge-
organiseerd door Te Voet
Gelderland, Bezoekerscentrum
Sonsbeek en Nivon Arnhem.
Deelname is gratis.
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Enige jaren geleden heeft de Arnhemse Gemeenteraad be-
sloten het achterstallige onderhoud in de openbare ruimte
aan te pakken.
Onder de noemer Buiten Gewoon Beter (BGB) is dit initia-
tief reeds in een aantal Arnhemse wijken uitgevoerd of nog
in uitvoering. Onderdeel van BGB is ook de betrokkenheid
van de bewoners van de wijken waarin het project BGB
wordt uitgevoerd. De Arnhemse politiek heeft namelijk aan-
gegeven dat de bewoners betrokken moeten worden bij
het gemeentelijk beleid en hun woonomgeving.
In het kader van BGB Elderveld is derhalve ook een klank-
bordgroep ingesteld. Met veel enthousiasme zijn de pro-
jectgroepen die deel uit maken van de klankbordgroep van
start gegaan en de leden hebben inmiddels veel vrije tijd
aan dit project besteed. Gaandeweg het project is bij de
participerende bewoners frustratie ontstaan over de wijze
waarop met de inbreng van de bewoners wordt omgegaan.

Dit komt ook duidelijk naar voren uit een tussentijdse eva-
luatie van de bewonersparticipatie bij BGB Elderveld, uit-
gevoerd door een onafhankelijk adviesbureau (Altrade) in
opdracht van de gemeente. De volledige, integrale tekst van
de conclusie in de rapportage van Altrade, luidt aldus:
“De bewoners zijn ontevreden over het verloop van BGB.
Dit is het gevolg van onduidelijkheid over de rol van de
klankbordgroep en slechte informatievoorziening door de
gemeente. De communicatie tussen klankbordgroep en ge-
meente is in de loop van het proces ernstig verstoord ge-
raakt. Bewoners hebben het gevoel niet serieus genomen
te worden, gemanipuleerd te worden door de projectleider
en slechts als draagvlak voor al genomen besluiten te fun-
geren. De ontstane situatie belemmert een vruchtbare sa-
menwerking. De gemeente zal het initiatief moeten nemen
om de bewoners te laten merken dat zij wel degelijk belang
hecht aan bewonersbetrokkenheid. Woorden en toezeggin-
gen zijn niet voldoende, concrete activiteiten moeten het
bewijs leveren. Door hun aanwezigheid en betrokkenheid
op de bijeenkomst hebben de bewoners laten zien dat zij
verder willen.”
(Altrade, ‘Buiten Gewoon Meedoen’, Rapportage fase 2, 22
november 2004, p.2)
Maar helaas, alle raadgevingen van het adviesbureau en
met de projectgroep gemaakte afspraken ten spijt, hebben
wij wederom moeten vaststellen dat missers en fouten lang-
zamerhand structureel genoemd mogen worden en ken-
merkend zijn voor de wijze waarop de dienst Stadsbeheer
wenst om te gaan met betrokken vrijwilligers in de project-
groepen.
Zo heeft begin 2006 een grootschalige bomenkap plaats-
gevonden in Elderveld aan de Enkhuizenstraat zonder dat
de projectgroep BGB hierover is geraadpleegd door de
dienst Stadsbeheer. Uiteraard hebben betrokken vrijwilli-
gers gevraagd om opheldering betreffende deze werkzaam-
heden, maar de dienst Stadsbeheer wenst hier geen ver-
klaring voor te geven en beperkt zich tot algemeenheden.
Gedurende het gehele project BGB zijn bij de uitvoering
meerdere grove fouten gemaakt en zijn met de werkgroe-
pen gemaakte afspraken niet nagekomen.

De projectgroep is dan ook zeer teleurgesteld in deze ma-
nier van werken van de Gemeente Arnhem. Dit alles doet
geen recht aan de inzet van een groep vrijwilligers, die de
afgelopen jaren te pas en te onpas is opgeroepen om draag-
vlak te verlenen aan het beleid van de Gemeente Arnhem.
Ook de Arnhemse politiek is geïnformeerd over de wijze
waarop met de vrijwilligers wordt omgegaan, maar zij heb-
ben vooralsnog niet voldoende initiatief genomen om de
dienst Stadsbeheer en de verantwoordelijke wethouder, de
heer C. de Ronde, tot de orde te roepen.

De projectgroep Groen - BGB Elderveld.

Project Buiten Gewoon Beter (BGB)
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Literatuur aanwezig op kantoor Wijk-
vereniging

De wijkvereniging Elderveld beschikt over diverse gemeen-
telijke rapporten aangaande onze wijk, welke ter plekke kun-
nen worden geraadpleegd tijdens de kantooruren. Verder
is er ook literatuur op het gebied van het vrijwilligerswerk
aanwezig.
Aansluitend ter informatie aan de wijkbewoner een selec-
tie van het aanwezige materiaal.

Stad in balans
Visie op de maatschappelijke ontwikkeling van Arnhem tot
2015. Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2004.
Arnhem: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004.
- In de Samenvatting lezen we onder meer
- Arnhem geeft aan voor welke hoofdopgaven zij staat op

sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Zij heeft daar-
bij ingezet op vier thema’s: sociale cohesie, integratie, vei-
ligheid en omgaan met tweedeling.

Samenleven in Arnhem
Het samenlevingsbeleid van de gemeente Arnhem. Arn-
hem: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2005.

Welstandsnota 24 mei 2004
Dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem.
- Doel van de Nota is
- Het plaatsen van welstandsbeoordeling binnen een inhou-

delijk objectief kader dat een goede basis voor rechtsze-
kerheid biedt;

- Het verhogen van de kwaliteit van de welstandsadvise-
ring

- Vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor
de Arnhemse welstandszorg

- Bijdragen aan de samenhang in het beleid dat zich richt
op het uiterlijk van de stad

Welstandsnota; Inspraakversie concept februari 2004
Dienst Stadsbeheer gemeente Arnhem

Nieuwenstein, José
Meer tevreden of minder tevreden-2. Tweede evaluatie uit-
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STRAATVOLLEYBALTOERNOOI
Op Koninginnedag - dit jaar op zaterdag 29 april - is Peter van
Beersum van plan om in samenwerking met de Wijkvereniging El-
derveld een straatvolleybaltoernooi  te organiseren.
Elk team bestaat uit 6 spelers, waaronder 4 mannen en 2 vrouwen
(eventueel met reservespelers). De deelname is gratis en er zijn
aanmoedigingprijsjes voor de deelnemers. Nadere bijzonderheden
over dit toernooi kunt u lezen in de eerstvolgende aflevering van
de wijkkrant. Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen
Peter van Beersum ,
tel. 026 - 382␣ 00␣ 24 of e-mailen: pj.vanbeersum@chello.nl

besteding onderhoud openbare ruimte en communicatie
wijkplatforms. Arnhem: Facilitaire Dienst, febr. 2005.

Kom op voor uw wijk
Over wijkgericht werken in Arnhem. Tekst en concept: Niek
Ulrich. Arnhem: Concernstaf Gemeente Arnhem, c. 2005.

Beleidsagenda 2005
Nieuwe fundamenten voor een toekomstbestendige zorg.
Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport,
2004.

Twerkt; magazine voor vrijwilligersbeleid
Het is een uitgave van de Commissie Vrijwilligersbeleid in
samenwerking met de Tijdelijke Stimuleringsregeling
Vrijwilligerswerk.Den Haag: Ministerie VWS.
- zomer 2003
- herfst 2004
- winter 2005

Vakwerk; tijdschrift voor vrijwilligerswerk
Is een uitgave van CIVIQ, Instituut vrijwillige inzet en ver-
schijnt 6x per jaar.
- complete jaargangen aanwezig

Lezing Stedenbouwkundige Ontwikkeling
Arnhem 1945-2005 goed bezocht

De wijkvereniging Elderveld/de geschiedenisgroep orga-
niseerde op woensdag 18 januari j.l. in het Wijkcentrum
Elderveld een lezing met duo-diavertoning verzorgd door
Wim Lavooij, stedenouwkundige, over de stedenbouw-
kundige ontwikkeling van Arnhem vanaf 1945.
De essentie van de inleiding in de vorige aflevering van
onze Wijkkrant over deze lezing is als een memorandum
kort samengevat weergegeven

Ongeveer 70 bezoekers kregen aan de hand van plannen -
al dan niet gerealiseerd, plattegronden en afbeeldingen van
woningen en andere gebouwen aangevuld met teksten van
de spreker een beeld van de wederopbouw van de stad.
Voor de binnenstad werd een functionele driedeling geïn-
troduceerd in de vorm van een bestuurscentrum, winkel-
en handelscentrum, dat grotendeels is gerealiseerd.
Naast opbouw van de binnenstad, herstel van de wonin-
gen in de woonwijken en uitbreiding van de stad met grote
woonwijken, verdichting van bestaande nog niet geheel
voltooide buurten. Een grotere sprong over de Rijn moest
worden gemaakt met de nodige grenscorrecties en annexa-
ties. Arnhem werd dubbelstad. Aan het eind van de jaren
’80 van de vorige eeuw ontstond verzet tegen de vormelo-
ze egalitaire manier van bouwen. Er kwam behoefte aan
ordening, monumentaliteit en oriëntatie (Rijkerswoerd met
zijn centrale as en witte gebouwen met kleuraccenten: het
libellelijfje). Een sprong over de rails bij Driel-Oost werd
recentelijk gemaakt met de uitvoering van de
‘patchworkwijk’ De Schuytgraaf. Terug over de Rijn wordt
in het stadhuis diep nagedacht over het Rijnboogplan en
wordt druk gewerkt aan het Stationsplein.

De rust in de stadsvernieuwingswijken lijkt teruggekeerd.
Herinnert u zich nog de felle debatten en ‘opstand’ in de
wijk Klarendal bij de vernieuwingsplannen voor deze wijk?
Of de bezoekers nu na de lezing van Wim Lavooij de inrich-
ting van uw eigen wijk en de gehele stad Arnhem door een
andere bril bekijken, blijft de vraag die door bezoekers zelf
beantwoord zal moeten worden..
Het was een interessante en zeer zinvolle lezing op een aan-
gename en heldere wijze gepresenteerd. Onze dank gaat
dan ook uit naar de spreker Wim Lavooij.

P.S. De organisatie dankt de docente Lichaamscorrectie
Roely en haar cursisten voor hun bereidheid een uur van
het lesprogramma beschikbaar te stellen, waardoor deze
lezing op genoemd tijdstip kon plaatsvinden!

De heer Brand Beumer  uit Westervoort, auteur van de pu-
blicatie AA 40 of Arnhem authentiek in 40 onderwerpen,
stelde een aantal exemplaren van zijn werk  beschikbaar
voor Wim Lavooij en organisatoren.


