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‘t Pannekoekhuis Schaarsbergen Kemperbergerweg 673, 6816 RV Arnhem

Open van dinsdag t/m zondag 12.00 uur tot 20.00 uur

w
w
w
.p
a
n
n
e
k
o
e
k
h
u
is
.n
l

Er komt een moment
dat je los moet laten

wat je lief is.

In de gehele regio met rouwcentra in

Apeldoorn, Arnhem, Velp en Westervoort.

Directe hulp

026 442 31 02

www.uitvaartverzorgingkramer.nlcatering met passie!
 

www.kookkunsten.com

Kookkunsten verzorgd 
een heerlijk diner, buffet 

of hapjes, zodat u en 
uw gasten kunnen genieten. 

Ook voor (Buiten)feesten 
op bijzondere locaties. 

‘Of een kookworkshop, 
bijvoorbeeld échte 
Spaanse tapas of 

de Arabische keuken. 
Leuk met vrienden en 

collega’s!’

Iets te vieren? 
Daar hoort Lekker eten bij!
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Mireille Riesenbeck, Abco 

Blok, Herman Boesveld, Johan 

Kloosterboer, Kirsten Leijnse

Mailadres redactie
dorpskrantschaarsbergen@gmail.com

Fotografie
berrydereusfotografie.nl, 

Eendracht, Ellen Koelewijn, Hans 

Prinsen, Jan Heij, Nat. Park De 

Hoge Veluwe, Nienke Voolstra, P. 

van Tent 

Bezorging
Jeannette de Vries (026 44 24 460)

Vormgeving
Richard van Zijll de Jong, 

Annemarie van Lierop

Druk
Rozijn Repro, Didam

Woeste Gronden verschijnt vier 

keer per jaar. Sluitingsdatum kopij 

volgende nummer is 16 juli 2022, 

deze verschijnt begin september.

Voorpagina: Jonas Waanders
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Ruth van Swaay, secretaris (ruthvanswaay@telfort.nl)
Bart Loman, penningmeester
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Webmaster Marlies Dhont

Contact Dorpsraad
www.dorpsraadschaarsbergen.nl
info@dorpsraadschaarsbergen.nl
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Bij Tom van Ginkel tuinen kunt u terecht voor 
een tuin die volledig aan uw wensen voldoet.

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Vijveraanleg

06-22171739info@tomvanginkeltuinen.nlwww.tomvanginkeltuinen.nl

Tom van Ginkel tuinen is 
een jong hoveniersbedrijf 
en staat voor kwaliteit en 
klantvriendelijkheid. 

Tom van Ginkel tuinen heeft 
een passie voor tuinen!

Jachthoornlaan 1A (het Dorp) Arnhem

Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten als reuma, artrose, MS, Parkinson
• Activering van ouderen
• Preventie door zorg voor bewegen  

www.mensendieck-arnhem.nlinfo@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

VAN DE REDACTIE

Op het moment van schrijven is de lente echt aangebro-
ken. Alles in ons mooie dorp is weer groen en staat volop 
in bloei. De vogels in mijn tuin vliegen af en aan om hun 
jongen van voer te voorzien en overal zoemen bijen en 
andere insecten actief rond. Heerlijk weer om er met 
fiets, hond, paard of lekker te voet op uit te trekken. 
Afgelopen zondag vertrok ik al om 9.00 voor een hard-
looprondje en verwachte een rustig bos. Echter niets 
was minder waar, ik deelde de paden met heel wat 
andere recreanten. En dat brengt ons bij een ander 
punt. Regelmatig krijgen wij als dorpskrant post van 
mensen die last ondervinden van anderen als ze op 
pad zijn in het bos. Wij snappen dat het, met name in 
de weekenden, soms druk is. We wonen in een schit-
terende omgeving waar zo wel de bewoners als be-
zoekers graag gebruik van maken. In dat ‘drukke’ bos 
wonen bovendien ook nog allerlei dieren. Afgelopen 
week was er een bijeenkomst met de boswachter over 
het afsluiten van enkele bospaden om zo meer rust 
voor de dieren te creëren. Hieraan besteden we in deze 
krant ook even kort aandacht. Zo passen en meten we 
met z’n allen om te zorgen dat er voor iedereen plek is. 
Dit kan natuurlijk alleen als we ons aan de geldende 
regels houden en respectvol met elkaar om gaan, iets 
wat de meeste mensen gelukkig gewoon doen.

We hopen u deze editie wederom te boeien met 
mooie artikelen en interviews. Er is aandacht voor o.a. 
Yoga in het mountainbikemuseum, 50 jaar Papen-
dal, het boek van Schaarsbergs schrijver Marnix ten 
Brinke en natuurlijk de nieuwe weekmarkt die vanaf 9 
juni iedere donderdag in ons dorp staat. 

Namens de redactie veel leesplezier

Laat de zomer Laat de zomer 
maar komen!maar komen!

Versterking redactie
Als je leuke buren hebt, moet je heel
erg op je tellen passen hoor. Zitten we 
weer eens bij elkaar, wordt er voorgesteld een voor 
mij nieuw spelletje te spelen. Ik snap er meteen wei-
nig van en stel hem dus de nodige vragen. Terwijl 
hij mij antwoordt met de vraag “snap je het nou”, 
vraagt zij mij, lid van de redactie van de Dorpskrant 
te worden. Ik antwoord hem, maar zij reageert “oh 
wat leuk, bedankt”. Zo ben ik dus een nieuw lid van 
de redactie geworden, de rest van de avond verliep 
heel gezellig. Krijg je daarna meteen de vraag om 
jezelf even voor te stellen in de Dorpskrant. Daar 
gaan we: 
Ik breng de gemiddelde leeftijd van de redactie 
behoorlijk omhoog, want ik ben één dag ouder dan 
de staat Israël, kun je nagaan. Ik was vier jaar oud, 
toen ik het onderwijs in ging en verliet het 52 jaar 
later, jullie zijn dus gewaarschuwd. Ik heb al eens 
eerder in de redactie gezeten, maar toen woonden 
de meesten van jullie nog niet op Schaarsbergen en 
zag de Dorpskrant er ook stukken minder mooi uit.  
Daarna alleen maar vrijwilligerswerk gedaan, volle 
weken. Net toen ik daarmee wilde minderen, kwam 
die vraag dus.
Wat mijn functie in de redactie is, zal nog wel duide-
lijk worden. In ieder geval moet ik mensen, die iets te 
melden hebben, meteen aardig antwoorden, aange-
leverde kopij kritisch bekijken op spel- en taalfouten 
en de boel bij elkaar houden. Zoiets is het wel ja. Ik 
heb er erg veel zin in, want ik ben gek op Schaars-
bergen, ik ga er nooit meer weg, nou ja…hooguit 
gestrekt.         Herman Boesveld
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Weekmarkt Schaarsbergen

      Overweegt u aanschaf van zonnepanelen?
    Bij ons, uw lokale leverancier, kunt u terecht
                voor een interessant aanbod. 

   SOLVERDE
 Uw partner in energiebesparing!

  Walter Slotboom, eigenaar.

  026 - 8449351 of 06 43804898
  www.solverde.nl
  info@solverde.nl

VAN DE VOORZITTER

Dorpsraad
SCHAARSBERGEN

Dag Schaarsbergen, ik schrijf dit voorwoord op de 
avond van Koningsdag. Wat was het fijn en goed om 
na drie jaar eindelijk dit feest weer eens ‘normaal‘ te 
kunnen vieren en om zoveel dorpsgenoten te kunnen 
ontmoeten. Het leek wel of we het meer waardeerden 
dan voorheen, door het besef dat dit helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is als het altijd leek. Zonder de inzet 
van de vrijwilligers van Oranje Vereniging Schaars-
bergen, die de activiteiten en festiviteiten organiseer-
den, zou deze dag niet mogelijk zijn geweest. Graag 
maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn dank en 
waardering hiervoor uit te spreken. En laten we gelijk 
doorgaan met de volgende gelegenheid om elkaar 
te zien:op donderdag 9 juni start de weekmarkt van 
Schaarsbergen! 

Ook wil ik ook nog even terugkomen op de vorige 
editie van Woeste Gronden. In een interview met
een van de bewoners van vakantieoord Petersburg 
werd er door deze huurder stevige kritiek geuit
op zowel de oude als de nieuwe eigenaren van het 
oord. De redactie heeft geen wederhoor toegepast 
waardoor de eigenaren, die zich geenszins in de uit-
spraken konden vinden, niet de kans hebben gehad 
hun kant van het verhaal te belichten. Het is daardoor 
een eenzijdig artikel geworden en niet in stijl met de 
gebruikelijke opzet van de Dorpskrant. Mede namens 
de redactie van Woeste Gronden biedt de Dorpsraad 
daarvoor oprechte excuses aan.

Rest mij nog om u een prachtige zomer en een mooie 
vakantie toe te wensen. Geniet van uw vrijheid, pas 
goed op uzelf en kijk ook een beetje om naar elkaar.

Namens het bestuur,
Bart Loman 
voorzitter Dorpsraad Schaarsbergen a.i.

Terug naar
normaal!

Komt u donderdag 9 juni ook naar de eerste 
weekmarkt in Schaarsbergen? Deze zal om 10 uur 
officieel worden geopend door onze wijkmanager 
Franka Boudewijn.
En er wordt op deze dag ook getrakteerd! Kijk voor 
vouchers op pagina 33.
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HISTORISCH SCHAARSBERGEN

Monumentale palen

Monumentaal Schaarsbergen
Verspreid in Schaarsbergen liggen ruim 330 objec-
ten die door het rijk (230) of de gemeente (104) zijn 
aangewezen als beschermd monument. Een snelle 
rekensom leert dat dit neerkomt op ongeveer één 
monument voor elke zeven inwoners; niet gek voor 
een dorp dat net zijn 150-jarig jubileum achter de rug 
heeft. De oudste monumenten dateren al van duizen-
den jaren geleden: de prehistorische grafheuvels op 
Warnsborn en de Vijverberg, die sinds de bronstijd 
vanaf de randen van de droge dalen uitkijken over de 
heide. 

Verreweg het grootste deel van de Schaarsbergse 
monumenten (> 80%) zijn gebouwde monumenten 
die hun oorsprong hebben in de ontstaansperiode 
van het dorp: de ontginningsboerderijen langs de 
Koningsweg, de kerk en de voormalige lagere scholen 
van Schaarsbergen. Van recenter datum zijn de mo-
numenten die samenhangen met de Tweede Wereld-
oorlog en de van aanleg van het Fliegerhorst Deelen 
door de Duitsers zo’n 70 jaar geleden. Rondom de 
huidige militaire vliegbasis zijn talrijke gebouwen en 
elementen te vinden die een stukje van dit verhaal 
vertellen: de als boerderijen gecamoufleerde hangars 
voor de Duitse vliegtuigen, de bunker Diogenes aan 
de Koningsweg en de vele militaire verblijfsgebouwen.  

Sommige monumenten zijn vanaf afstand al als 
zodanig te herkennen: het landgoed Warnsborn met 
tuinen, vijverpartijen en tuinsieraden. Er zijn echter 
ook objecten beschermd die veel kleiner zijn en min-
der opvallen. 

Palen langs de Bakenbergseweg
Zo heeft Schaarbergen ook enkele ‘onooglijke’ monu-
menten - mogelijk is uw oog er wel eens op gevallen 
tijdens een wandeling - maar wist u niet wat het was. 
Aan de noordoostzijde van de Bakenbergseweg, tus-
sen de Schelmseweg en het landgoed Warnsborn ter 
hoogte van huisnummers 260, 284 en 292, ligt een 
drietal, donkergrijze, natuurstenen blokken. De blok-
ken hebben een rechthoekige vorm en zijn 40 tot 50 
cm hoog. Ze zijn niet per ongeluk achtergelaten, maar 
staan er doelbewust: de blokken zijn genummerd en 
deden in de negentiende eeuw waarschijnlijk dienst 
als wegpalen; een soort historische hectometerpaal-
tjes?  Toch is de precieze functie van de paaltjes niet 
duidelijk:  gaven ze een afstand aan, of markeerden 
ze wellicht vroegere perceelsgrenzen of de scheiding 
tussen landgoederen? 
Behalve de drie palen langs de Bakensbergseweg zijn 
in Schaarsbergen ook nog drie andere, vergelijkbare 
stenen ‘wegpalen’ beschermd; deze liggen langs de 
Amsterdamseweg. 

Oude wegen
Veel Nederlandse wegen liggen al eeuwen op 
dezelfde plaats. De oudste routes zijn zelfs al in de 
prehistorie ontstaan. Vaak ontstonden ze oorspron-
kelijk zonder al te veel planning. Ze vormden een 
verbinding tussen bewoning of andere plekken waar 

Een monument is in Nederland een bouwwerk of object, of 

het restant daarvan dat van algemeen belang is wegens 

de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de  

cultuurhistorische waarde. Nederland kent gemeentelijke-, 

provinciale- en rijksmonumenten, deze zijn beschermd bij  

de wet en mogen zonder vergunning niet zomaar worden 

gesloopt of veranderd. 

Door Kirsten Leijnse

mensen regelmatig naartoe moesten. Hoe de loop 
van wegen ontstaan is kan vaak worden verklaard 
vanuit het landschap waar ze doorheen liepen. Het 
gewoon volgen van de kortste verbinding tussen 
twee plaatsen was niet altijd een optie. Natuurlijke 
hindernissen als moerassen, stuifzand en veel reliëf 
werden zo veel mogelijk vermeden. Veel historische 
wegen hebben hun sporen in het landschap achter-
gelaten. De wegpalen die nog in ons dorp staan zijn 
hier een voorbeeld van. Hoe oud de Bakenbergseweg 
is weten we niet. Hij vormt in ieder geval al eeuwen 
een route door Schaarsbergen. De weg staat immers 
al duidelijk op de kaart van Gijsbert Verbeek uit 1737, 
toen nog bekend onder de naam Bakenbergse Allee. 
In de loop van de negentiende eeuw wordt de weg, 
als gevolg van de ontwikkeling van de landgoederen 
in Schaarsbergen, drukker. In die periode zijn de paal-
tjes waarschijnlijk langs de weg geplaatst.

Zie ook:
Ingrid Jacobs, 2021. Schaarsbergen 
ontginningsdorp in Arnhem-Noord. Arnhemse 
Monumenten reeks 37.

Topografische kaart uit 1910 met de drie wegpalen
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ONDERNEMEND SCHAARSBERGEN

Helemaal Yin op een 
bijzondere plek in 
Schaarsbergen
Door Kirsten Leijnse

“Doe je linkerbeen over je rechterbeen en als het lukt de linkervoet nog achter de rechterkuit, 

laat je benen nu rustig naar rechts vallen en strek je linkerarm uit naar links”. Het is maandag-

avond en ik volg een Yin yoga les in het Mountainbike museum aan de Kemperbergerweg. Vijf 

kwartier lig ik in bijzondere houdingen, die zeker niet altijd comfortabel zijn, maar het is niet 

voor niets. Naderhand is mijn lijf heerlijk ontspannen en slaap ik als een blok. Mijn nieuws-

gierigheid naar Yin yoga is gewekt. Kortom, een goede reden om hieraan een stukje in onze 

dorpskrant te wijden. 

Yoga tussen de fietsen
Sinds september 2021 geeft 
Kaia Hannolainen yogalessen 
in het Mountainbikemuseum. Al 
enige tijd zocht ze een ruimte 
om yogales te geven. “Via-via 
hoorde ik dat het MTB-museum 
in een oude school gevestigd 
was en dat hier ook een gym-
zaal aanwezig is. Ik heb Jeroen 
van Roekel, de eigenaar van het 
museum, gevraagd of het mo-
gelijk was om daar gebruik van 
te maken. Het klikte gelijk goed 
met Jeroen en hij gaf aan dat hij 
zelf al een tijd wilde beginnen 
met yogales.” De oude gymzaal 
is een bijzondere ruimte met een 
grote houtkachel en wanden vol 
bijzondere fietsen. Jeroen stookt 
nu iedere maandag en dinsdag-
avond zijn houtkachel op zodat 

de ruimte heerlijk comfortabel 
is en rolt samen met de andere 
cursisten zijn yogamatje uit om 
de les te volgen.

Van Estland naar Schaars-
bergen
Ik spreek verder met Kaia over 
yoga en haar passie hiervoor 
in haar huis aan de Strolaan. 
Kaia werd geboren in Estland en 
studeerde Economie in Finland. 
“Graag had ik psychologie of 
sociologie gestudeerd, maar mijn 
ouders wilden dat ik een studie als 
economie of rechten zou kiezen. 
Toen ik ging studeren was de 
Sovjet-Unie net uiteengevallen 
en Estland een zelfstandige staat 
geworden. Een nieuwe economie 
waarin het belangrijk was om geld 
te kunnen verdienen.” Tijdens haar 
studietijd komt Kaia voor het eerst 
in aanraking met yoga. “Ik raakte 
er door gegrepen en deed iedere 
ochtend voor studie en later voor 
mijn werk aan Ashtanga yoga, 

dat is een actieve vorm van yoga 
waarbij je vooral spieren traint.”
In 2008 leert Kaia haar Neder-
landse man kennen en gaan ze 
eerst samen in Arnhem wonen en 
daarna verhuizen ze al vrij snel 
naar Den Haag. “In die jaren deed 
ik veel minder aan yoga. Het was 
in die tijd nog niet zo populair in 
Nederland. Bovendien was ik druk 
met mijn baan als HR-manager bij 
een verzekeringsmaatschappij en 
later kwamen de kinderen waar-
door er nog minder tijd overbleef.”
 
Tijd voor rust en bezinning
In 2019 verhuist Kaia met man 
en inmiddels drie jonge kinderen 
terug naar Arnhem. Ze vinden 
een huis in Schaarsbergen aan 
de Strolaan. Vrij snel daarna 
belandt ze in een burn-out. “Ik 
had eigenlijk jarenlang te veel van 
mezelf gevraagd, altijd maar van 
alles moeten doen van mezelf. 
Hierdoor was de verbinding tus-
sen lichaam en geest helemaal 
weg.” Het herstel duurt lang en 
dat is niet makkelijk voor iemand 
die gewend was om altijd actief 
te zijn. “Ik moest weer leren om 
naar mijn lichaam te luisteren en 
accepteren dat iedere dag anders 
was en gewoon in het moment 
voelen wat mogelijk was.” Een 
oud-collega die ook een burn-out 
had gehad, tipte haar om een keer 
Yin yoga te doen. “Ik ervaarde een 
enorme ontspanning tijdens en na 
de les. De Yin yoga was tijdens het 
herstel van burn-out één van de 
weinig dingen die prettig voelde.”

Yin yoga is rustige yoga
Kaia legt uit dat je twee soorten 
yoga hebt, de zogenaamd Yang 
yoga die actief is en de Yin yoga die 

rustiger is. Waar je bij de meeste 
sporten je spieren aan- en ont-
spant gaat het er bij Yin yoga om 
dat je zoveel mogelijk spieren los-
laat. Kaia legt uit: “Bij de Yin yoga 
neem je houdingen aan waarin je 
dan enkele minuten blijft zitten of 
liggen. Het is echter niet zo dat je 
niks hoeft te doen. In de houdingen 
rek je dieperliggende spieren op. 
Dit mag nooit pijn doen, maar het 
mag wel oncomfortabel voelen. 
Het is eigenlijk zowel prettig als 
onprettig tegelijk. De houdingen 
zijn gericht op het versterken en 
het versoepelen van bindweefsel”. 
Mij viel ook vooral op dat ieder-
een van jong tot heel oud hieraan 
mee kan doen op zijn eigen wijze. 
Kaia beaamt dit: “Paradoxaal 
is dat veel mensen denken dat 
yoga vooral iets is voor flexibele 
mensen en dan in het bijzonder 
vrouwen. Echter je komt juist naar 
de les om flexibeler te worden. 
En dat het dan ook nog gebeurt 
door je spieren te ontspannen, is 
bijzonder.”

Een opleiding tot docent
Doordat ze zelf zoveel baat heeft 
bij de Yin yoga besluit Kaia een 
opleiding tot docent te gaan vol-
gen. In eerste instantie om zichzelf 
les te kunnen geven, maar al snel 
ontstaat het idee om zelf ook les 
te gaan geven. “Ik gun het echt 

iedereen, dat diepe gevoel van 
ontspanning. Door corona begon 
ik online les te geven aan vrien-
den in Finland. In het begin was 
lesgeven best spannend. Maar 
inmiddels beleef ik er erg veel ple-
zier aan. Ik vind het ook erg leuk 
om in Schaarsbergen les te geven. 
Het brengt mensen uit de buurt 
samen, creëert een dorpsgevoel.”

Wat brengt de yoga jou? 
“Het brengt mij ontspanning op 
fysiek niveau en in bredere zin is 
het een oefening in ‘zijn’. Leren zijn 
met dat wat is, in het moment. Je 
oefent het op de yogamat, maar 
het is zeker ook van toepassing in 
de rest van je leven”. 

Hoe voelt dat dan?
Zelf dacht ik vooraf dat Yin yoga 
heel passief en saai zou zijn, 
maar dat is dus niet zo. De les is 
juist heerlijk doordat je niet heel 
intensief hoeft te bewegen, maar 
juist de tijd kunt nemen voor je 
lichaam. Na de les vraag ik een 
aantal andere cursisten wat ze fijn 
vinden aan deze vorm van yoga. Ik 
hoor onder andere: “een ontspan-
nen avond voor mezelf in een fijne 
sfeer”, “in mijn drukke leven is het 
fijn om af en toe echt te voelen hoe 
het met mijn lijf gaat”, “ik voel me 
soepeler en lekkerder in mijn vel” 
en “heel fijn voor lichaam en geest”. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom een keer voor een gratis 
proefles. 
Je kunt je aanmelden via https://
calendly.com/feelyin/yin-yoga-les
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LEVEN OP SCHAARSBERGEN

De Toiletten-
brigade van 
Marnix ten 
Brinke

“Als ik schrijf, vind ik 
het niet moeilijk om mezelf te zijn” 
Door Johan Kloosterboer

Tien jaar lang werkte hij als journalist en schreef hij korte hu-

man interest-verhalen voor huis aan huisbladen in Oost-Neder-

land. Een mooi vak, maar meer dan 400 woorden per artikel zat 

er nooit in. Hij vond het jammer dat hij onderwerpen nooit eens 

lekker uit kon diepen. Door een boek te schrijven kon hij ein-

delijk helemaal losgaan, zonder zijn woorden te hoeven tellen. 

En hij was gewoon benieuwd of hij het überhaupt zou kunnen. 

Schaarsberger Marnix ten Brinke schreef De Toilettenbrigade.

en eind van het verhaal had hij al 
in zijn hoofd. Wat zich daartussen 
is gaan afspelen, was ook voor 
hemzelf een verrassing.

Fantasie
“Ik leef vaak meer in de toekomst 
dan in het heden en ik ben altijd 
nieuwsgierig naar wat er komen 
gaat. Wat zal er over twintig 
jaar kunnen wat nu nog niet 
mogelijk is? En hoe ziet onze 
wereld er dan uit? Mijn hele 
leven al ben ik gek op science-
fiction- en fantasyfilms. Ik ben 
een grote Star Trek-fan. Mis-
schien heeft dat mijn vermogen 
om zelf te fantaseren ook wel 
aangewakkerd. Hoewel De 
Toilettenbrigade absoluut geen 
sciencefiction- of fantasy-achtig 
boek is, ging het schrijven me 
makkelijk af.” 

Megalomane plannen 
Het absurdistische en luchtige 
boek gaat over een groep buurt-
bewoners aan de Dennenlaan 
in het fictieve stadje Dolsum. 
Ze groeten elkaar vriendelijk op 
straat maar veel verder gaat het 
contact niet. Totdat een brief van 
de gemeente de hele buurt op 
stelten zet. Een wethouder heeft 
megalomane plannen en wil een 
trambaan aanleggen, dwars door 
de wijk. De bewoners komen 
in opstand en verenigen zich in 
actiecomité De Toilettenbrigade. 
Marnix ten Brinke: “Hoewel het 
ook wel een maatschappijkritisch 
boek is dat aantoont hoe slecht 
overheden soms met hun burgers 
omgaan, wilde ik vooral een leuk 
en luchtig verhaal schrijven. En 
voor de duidelijkheid: het verhaal 
gaat niet over Schaarsbergen 
maar ik heb er wel mijn inspiratie 
vandaan gehaald.”

Gefronste wenkbrauwen 
“Ik ben best wel gesloten en 
ik laat niet snel mensen toe in 
mijn leven. Noem het maar een 
schildje om me heen. Toch is 
het een persoonlijk boek gewor-
den. Doordat ik het voor mezelf 
schreef, hield ik geen rekening 
met wat anderen ervan zouden 
vinden. Als ik schrijf, vind ik het 
niet moeilijk om mezelf te zijn. 
Ik weet dat ik nogal serieus en 
enigszins gereserveerd over kan 
komen, dankzij het boek kan ik 
ook de prettig gestoorde Marnix 
een beetje laten zien. Het voelt 
alsof ik van binnenuit door mijn 
eigen schild heen heb geschre-
ven.” Dat leidde hier en daar tot 
gefronste wenkbrauwen. Een 
buurvrouw vroeg zich verbaasd 

“Meer zit er eigenlijk niet achter”, 
zegt de kersverse auteur. “Ik heb 
dit boek voor mezelf geschreven. 
Binnen een half jaar was het klaar 
en ik heb het best wel gestruc-
tureerd aangepakt, al zeg ik het 
zelf. Altijd eerst met de hond 
naar buiten, dan ontbijten en dan 

schrijven. Vijf maanden lang, ach-
ter de laptop en altijd 1 à 1,5 uur 
per dag. Nooit langer, dat zou ten 
koste gaan van mijn concentratie 
en dus ook van de kwaliteit van 
het boek. Bovendien ben ik snel 
verveeld. Ik heb het geduld niet 
om langer te schrijven.” Het begin 

af nadat ze het boek had gele-
zen: ‘Wat gaat er allemaal om 
in dat hoofd van jou?’ Ook z’n 
moeder reageerde: ‘Moet ik dit 
nou serieus nemen?’ “Ze haalde 
opgelucht adem als ik haar dan 
duidelijk maakte dat het vooral 
grappig bedoeld was.”

Marnix heeft al een idee voor een 
tweede boek maar hij weet nog 
niet of het ervan gaat komen. “Ik 
kan me er nog niet toe zetten, de 
uitdaging is er niet. Er is reeds een 
boek, ik weet nu dat ik het kan. 
Toch wel snel verveeld, inder-
daad.”

“Altijd eerst met de hond naar buiten, 
dan ontbijten en dan schrijven.”



14  DK 219 • JUNI 2022 DK 219 JUNI 2022  15

www.denstrooper.nl

Koningsweg 18 (Hoek Kemperbergerweg) Arnhem - Schaarsbergen

T.  026 35 16 987  •  e.  mail@denstrooper.nl

Studiebol
Marnix ten Brinke heeft journalis-
tiek en geschiedenis gestudeerd. 
“Ik ben begonnen op Windesheim 
in Zwolle. Het ging me zó mak-
kelijk af dat het eigenlijk niet leuk 
meer was. Daarom ben ik halver-
wege de opleiding gestopt en ben 
ik geschiedenis gaan studeren 
aan de UvA. Nadat ik mijn ba-
chelor behaalde, kwam ik erachter 
dat ik tóch de journalistiek in wilde 
en heb ik alsnog mijn opleiding op 
Windesheim afgerond.”

Thuis
Marnix groeide op in Doetinchem 
en is na omzwervingen in onder 
meer Amsterdam en Zwolle in 
2013 op Schaarsbergen beland. 
Samen met echtgenoot Steven 

woont hij in een patiowoning 
aan de Wilbrennincklaan. “We 
voelden ons direct thuis. Aan het 
huis moest nog heel veel gebeuren 
maar dit was de wijk, dit was de 
omgeving waar we wilden wonen.” 
Hij werd al snel actief in zijn nieuwe 
buurt. Vijf jaar lang was Marnix be-
stuurslid van Dorpsraad Schaars-
bergen en ook was hij enkele jaren 
actief als (eind)redacteur van de 
dorpskrant. “Hoewel vooral de rust 
in onze buurt me aanspreekt, mis 
ik er toch ook wel wat reuring. Een 
eettentje, een cafeetje, een filmhuis-
je. Als je hier ’s winters je hondje 
uitlaat, kom je soms helemaal 
niemand tegen. Enerzijds voelt dat 
best wel eens eenzaam, aan de 
andere kant zijn er ook momenten 
dat ik dat heerlijk rustig vind.”

De Toilettenbrigade is verkrijgbaar 
via www.boekenbestellen.nl.

Het recreatiezoneringsplan

De gemeente Arnhem is voor-
nemens een aantal wandel-
paden ten oosten van de 
Kemperbergerweg te sluiten. 
Juist in dit gebied is sprake van 
een relatief hoge dichtheid van 
paden. Door er een aantal te 
sluiten ontstaan voor de dieren 
en planten grotere aaneen-

gesloten stukken bos waar geen 
mensen komen. 
Als vervolg op een bijeenkomst op 
10 maart in het dorpshuis was er 
op 11 mei de mogelijkheid tot een 
informatieve wandeling met de 
boswachter met ruimte om vragen 
te stellen over de paden. 

Tijdens de wandeling, waarbij 
naast de boswachter ook mensen  
van de gemeente Arnhem aanwe-
zig waren, is uitleg gegeven over 
het doel van ‘recreatiezonering’; 
het vinden van de juiste balans 
tussen ruimte voor de natuur en 
de mens. De boswachter lichtte  

toe dat naast het wild ook voor 
veel broedvogels meer rustge-
bieden wenselijk zijn. Ook planten 
hebben hier baat bij doordat ze 
meer aaneengesloten ruimte 
krijgen. Naast uitleg van de 
boswachter heeft tijdens de 
wandeling ook een constructief 
gesprek plaatsgevonden tussen 
verschillende gebruikers van het 
bos, zoals de mountainbikers en 
de wandelaars. In juni wordt een 
nieuwe bewonersbijeenkomst 
gepland waarbij de gemeente 
met een uitgewerkt voorstel zal 
komen voor aanpassingen van 
de padenstructuur.
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SCHOFFELAAR

Aan de wandel
Door Dick Zutt

Sinds een tijdje speel ik weer in 
een bandje … GAAF. Pop In Je 
Moerstaal, Nederlands dus en dan 
een beetje Alternative 80-90’s, het 
zal een generatie-dingetje zijn. Ik 
schrijf al m’n hele leven lang zelf 
liedjes en ik heb in mijn muziek-
theater verleden met Walter van 
Wingerden als De Arnhemse Jon-
gens diverse hertalingen gemaakt. 
Dat is dat je een bekend anders-
talig nummer herschrijft in het 
Nederlands, dus niet letterlijk ver-
taalt. Zo is Seven Nation Army van 
The White Stripes ineens Geen 
Macht Ter Wereld geworden en ik 
had natuurlijk al Zomer in Sons-
beek, origineel Waterloo Sunset 
van The Kinks nog liggen (check 
YouTube). Onze bassist kwam met 
het idee om Op Fietse van Skik 
te gaan coveren. Top, een neder-
pop klassieker van eind jaren ‘90. 
Iedereen kent het zinnetje: ‘Ik heb 
de banden vol met wind’. Grappig 

is dat Op Fietse zelfs is uitge-
groeid tot een eigen fietsroute in 
Zuid-Oost Drenthe rondom Erica, 
het thuisland van frontman Daniël 
Lohues. Ook op YouTube vind 
je een prachtig mooie 8mm-clip 
van Op Fietse, geregisseerd door 
Anton Corbijn. Het kritische punt 
is alleen dat Daniël Lohues het 
liedje zingt in het Drents. Tijdens 
zangles bij Vocal Studio Elst (su-
perleuk, verwen jezelf daar eens 

mee en google) heeft Op Fietse 
in het Drents het niet gehaald. 
Toen ik na een derde poging 
stampvoetend uitschreeuwde: ‘Ik 
bid niet voor brûne boanen’ was 
het duidelijk. Niet doen! Na enige 
professionele coaching kwam ik 
toen out-of-the-box op het idee 
van wandelen hier op Warnsborn. 
Onderstaand resultaat is Aan De 
Wandel van zo’n 10.000 stappen 
geworden. Goed Bezig! 

Kaartcontroleur worden bij Het  
Nationale Park de Hoge  Veluwe?

De Hoge Veluwe is specifiek op zoek naar men-
sen uit de omgeving van Schaarsbergen/Arnhem. 
Het is een leuke bijbaan voor jongeren vanaf 15 
jaar.

Voor  meer informatie: www.hogeveluwe.nl/nl/
over-het-park/werken-bij-het-park/vacatures-be-
zoekersmanagement/vacature-kaartcontroleur-2.

OPROEP
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UITGELICHT

UITVAARTVERZORGING

24-uurs opbaarkamers in 
Oosterbeek en Wageningen

Rouwcentra:

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek 
Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT Wageningen
Thorbeckestraat 1, 6828 TS Arnhem

Telefoon 026-333 30 29
info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

In uw “achtertuin” bevindt zich op Landgoed
Warnsborn een uniek hotel-restaurant. U kunt 

hier terecht voor een mooi ontbijt, een culinaire 
lunch of uitgebreid diner, maar ook voor uw 

(verjaardags)feestje of (huwelijks)diner!
Kortom: wandel eens binnen en check de vele 

mogelijkheden.

Zo heeft bijvoorbeeld iedere ruimte haar eigen 
privé terras, zodat u bij mooi weer ook uw 
diner op het besloten terras kunt geven.

Daarnaast zijn de authentieke gewelvenkelders 
geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt 

voor een besloten feestje of High Tea of voor 
bijvoorbeeld een wijn-spijs of zelfs een 

bier-spijs workshop!

www.grootwarnsborn.nl

Rotary “Vergeten  
Fietsen-project” 
groot succes, maar wij zijn er nog lang niet!

Twee jaar geleden zijn wij als Ro-
taryclub Arnhem-Oost gestart met 
het “vergeten fietsen-project”, dit 
met het doel om vergeten fietsen 
een tweede leven te gunnen. En 
u heeft daar massaal op gerea-
geerd.  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 gerenoveerde 
fietsen kunnen gebruiken om 
kansarme gezinnen en hun kin-
deren daarmee uit hun isolement 
te kunnen halen. Want fietsen 
betekent, net als voor u, vrijheid en 
daarmee de kans om op een be-
tere manier deel te kunnen nemen 
aan de samenleving.  Dus gaat de 
Rotaryclub Arnhem-Oost door met 
dit succesvolle project en daarbij is 
uw hulp om uw vergeten fietsen te 
blijven doneren natuurlijk onont-
beerlijk.

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. En dat 
mogen natuurlijk ook kinderfietsen 
zijn. 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?
Neem contact met ons op 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. Het 
mogen heren- en damesfietsen 
zijn maar zeker ook kinderfietsen. 

U kunt ons mailen, geef een korte 
omschrijving van uw fiets en stuur 
liefst ook even een foto van uw 
fiets mee. En 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.

de opgeknapte fietsen staan klaar voor de uitgifte

Uw e-mail kunt u sturen naar: 
vergetenfietsen@outlook.com. 
Na ontvangst van uw e-mail 
neemt een van onze leden con-
tact met u op om een afspraak 
te maken om uw fiets te komen 
ophalen. 
Voor meer info: www.rotary.nl
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WIE DE JEUGD HEEFT

“Profvoetballer in wor-
ding” Jonas Waanders 

6.30 uur opstaan, ontbijten en dan met de 

fiets naar het station. Op het station aange-

komen de trein naar Doetinchem. Op station 

Doetinchem heeft hij een fiets staan waar hij 

dan mee naar school fietst. Een hele dag leren 

en dan als de wiedeweerga naar trainings-

complex de Bezelhorst te Doetinchem. Dit 

riedeltje vijf dagen per week en op zaterdag 

spelen in de competitie met “de 013 van de 

Graafschap” zijn eigen elftal, uiteindelijk hoopt 

Jonas professioneel voetballer te worden.  

Van SML naar de Graafschap
Jonas is een frisse jongen van 13 jaar oud die met 
zijn vader Gert, moeder Esther en zus Milou aan 
de Silvalaan woont. Jonas voetbalt al vanaf zijn 4e 
jaar en begon bij SML, toen nog als smurfje in kleine 
onderlinge wedstrijdjes. Op z’n 6e trad hij toe tot de 
F-jes van SML Toen hij 8 á 9 jaar oud was speelde 
hij met SML een bekerwedstrijd tegen VVO en werd 
gescout door de Graafschap. Na gesprekken over 
de consequenties van deelname aan een professio-
nele voetbalopleiding werd de knoop doorgehakt, 
Jonas mocht beginnen met de opleiding. Eerst een 
opleidings-stage van zo’n zes weken die hij goed 
afrondde, waarna het echte werk begon. Met nog een 
paar jongens uit Arnhem ging hij vier maal per week 
trainen op trainingscomplex de Bezelhorst. “Verwend 

met een busje voorzien van het clublogo gehaald en 
weer thuisgebracht worden” vergeet het maar. Met 
verschillende ouders was een auto-pole gevormd om 
de knapen beurtelings te brengen en halen. Nee, als 
je bij de Graafschap in opleiding bent, komt het je niet 
aanwaaien. Het is hard werken en investeren, ook 
vanuit de ouders dus. Voetbal is Jonas zijn lust en zijn 
leven en niemand hoeft hem te stimuleren om iedere 
dag zo vroeg op te staan, nee zijn ouders steunen 
hem maar hijzelf is degene die het doet. 

Schoolopleiding.
Naast voetbal zit hij op school en doet hij een VWO-
opleiding te Doetinchem. Het is geen topsportcollege 
maar er zijn wel goede contacten tussen de school en 
de Graafschap. Mocht het nodig zijn dan mag Jonas 
vroeger van school om te gaan trainen. De voetbal-
opleiding valt vanwege het huiswerk-luwe beleid 
goed te combineren met school. Het leren gaat hem 
gelukkig goed af want mocht uiteindelijk blijken dat 
hij (net) niet goed genoeg is voor een profcarrière dan 
moet er wel een basis zijn om op een andere manier 
deel te gaan nemen aan het maatschappelijk leven. 

Engeland
Natuurlijk gaat Jonas het in zijn ogen halen. Hij wil 
het liefst ooit ergens in Engeland spelen want daar 
wordt het beste voetbal gespeeld en daar spreekt de 
sfeer hem het meeste aan. Fanatieke aanhang, ge-
moedelijke en gezellige sfeer waarbij de clubliederen 
door het stadion galmen dat kenmerkt het Engelse 
voetbal. De achterhoekse de Graafschap is ook een 
club met een fanatieke, gemoedelijke aanhang die 
met hun liederen er een fijne sfeer inhouden. 

De Graafschap.
De Graafschap is ontstaan in 1954. In dat jaar slaagt 
De Nederlandse Beroepsvoetbalbond (NBVB) er in 
om een profcompetitie tot stand te brengen. Zo werd 
het voor de iets eerder opgerichte de Graafschap 
mogelijk om op een professioneel niveau voetbal te 
spelen. Vanaf de oprichting speelt de Graafschap 
in een T-shirt met blauw met witte strepen en een 
witte voetbalbroek. Ook de horizontale blauw-wit 
gestreepte sokken horen bij het tenu. De grote rivaal 
voor de Graafschap is Vitesse. Vitesse, nee daar 
heeft Jonas niets mee. 
Zijn favoriete club is uiteraard de Graafschap gevolgd 
door FC Utrecht. Jonas is te Utrecht geboren en die 
link is er nog altijd.

Voorbeelden 
Bukayo Saka, speler van Arsenal en Sadio Mané van 
Liverpool, beiden jonge jongens, zijn de grote voor-
beelden voor Jonas. Jonas zelf speelt voorin zowel 
links als rechts. Waar hij goed in is, is het aanvallen. 
Dit kan hij omdat hij een goede trap heeft en acties 
kan maken. Als ze met hun elftal gewonnen hebben, 
is het altijd gezellig, bij verlies hangt de vlag minder 
hoog. Zijn ouders zijn trouwe fans maar bemoeien 
zich niet met het spelen en geven al zeker vanaf de 
zijlijn geen aanwijzingen. De clubleiding is tijdens 
bijeenkomsten met ouders heel duidelijk. De trainer is 
de trainer en de ouders zijn ouders. 

Is er nog tijd voor andere zaken?
Jonas vindt naast voetballen mountainbiken ook heel 
leuk en kan dus zijn hart ophalen met de nieuwe 
paden die recent zijn aangelegd. Sneakers, maar dan 
wel de exclusieve hebben naast voetbalschoenen zijn 
voorkeur, hij vindt ze prachtig. Mocht nu de voetbal-
lerij toch niet iets worden dan zou hij wel een kleding-
zaak willen runnen. Als Jonas nog wat tijd over heeft 
luistert hij graag naar Engelstalige rapmuziek. Van 
de Arnhemse Montessorischool waar hij zijn basis-
school heeft doorlopen en SML heeft hij nog een paar 
vrienden over. Daar zijn leven voor het grootste deel 
afspeelt in Doetinchem komen ook daar zijn meeste 
vrienden vandaan.
Nu maar hopen dat hij over een paar jaar een trans-
fer van enige miljoenen maakt, dan kan ik zeggen dat 
ik het eerste interview met hem had.

Door Abco Blok
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SPORT OP SCHAARSBERGEN

Papendal Open

ingericht waar bezoekers onder 
de 18 kennis konden maken met 
boogschieten.

Hoofdterrein
Vanaf deze locatie trokken we 
door naar het hoofdterrein, waar 
op een groot podium muziek werd 
gedraaid maar ook een sportquiz 
werd gehouden, waarbij je een 
hotelovernachting in de suite van 
Hotel Papendal kon winnen. Daar 
rondom heen diverse informatie- 
en merchandise stands, maar ook 
foodtrucks met gezonde (sport-)
voeding zoals kwark en groenten 
geteeld in de moestuin van Papen-
dal zelf. 

Fit lichaam
In het Sport Medisch Centrum was 
alle aandacht voor het lichaam 
van de sporter. Een bezoekje aan 
de klimaatkamer, waar je kon 
ervaren hoe het is om te trainen in 
de aanloop naar een wedstrijd op 
een buitenlandse wedstrijdlocatie 
(in dit geval Tokyo, met een hoge 
temperatuur en idem luchtvochtig-
heid). Maar ook informatie over 
voeding, zoals hoe je het beste 
je eigen isotone sportdrank kunt 
maken.

Rolstoelbasketbal
Dat de Nederlandse topsport 
selectie niet alleen uit Olympische 
maar ook uit Paralympische spor-
ters bestaat, die ook op Papendal 
wonen en trainen, was goed te 
zien in de clinic rolstoelbasketbal. 
Onder leiding van een deel van de 
Nederlandse selectie kon het pu-
bliek zelf ervaren wat er bij komt 
kijken om basketbal op wielen te 
beoefenen. De techniek van de bal 
oppakken via het wiel, het drib-

Een kijkje in de keuken van 50 jaar 
Nationaal Sportcentrum Papendal

Boogschieten
Het grote parkeerterrein dat voor 
Papendal Open in gebruik was 
genomen, ligt helemaal achter-
aan het terrein, in de buurt van 
het spoor Arnhem-Ede. Vanaf 
daar kwamen we te voet langs de 
boogschiet-accomodatie, waar 
deze ochtend een selectiewedstrijd 
voor het Europees Kampioenschap 
voor de jeugd gaande was. Op het 
terrein ernaast was een side-event 

belen en rollen tegelijk als ook het 
positioneren van je rolstoel om de 
bal zo goed mogelijk in de basket 
te krijgen, er komt veel meer bij 
kijken dan je denkt. Aan het einde 
van de clinic nog even een wed-
strijdje, waarbij heel duidelijk werd 
waarom je absoluut je voeten bin-
nen de beugel moet houden. Het 
gaat er niet zo heftig aan toe als 
bij rolstoelrugby (een aanrader als 
je van spektakel en ruig geweld 
houdt) maar rolstoelbasketbal is 
zeker niet zonder risico’s op letsel.

E-sports
Naast de fysieke sporten was er 
ook aandacht voor e-sports. Ook 
dit wordt op topniveau gedaan, de 
meesten van ons hebben hierbij 
een associatie hebben met iets te 
zware jongelui in een gamingstoel 
met koptelefoon en een zak chips, 
maar er werd ons verzekerd dat 
dit hier toch echt niet het geval 
was. De e-sporter op hoog niveau 
besteedt aandacht aan zijn of 
haar lichamelijke fitheid, voeding 
en vooral aan zijn of haar slaap-
patroon.

Powernap pods
Dat slaap of rust heel belangrijk 
is voor alle (top-)sporters bleek 
toen wij tegen het verschijnsel 
powernap pods aanliepen in een 
zijruimte van de multihal, de grote 
sporthal. Deze pods zijn aerody-
namisch gevormde kantelbare 
ligstoelen met een soort bubble-
ombouw die je af kunt sluiten. 
Binnenin een koptelefoon en de 
mogelijkheid om, net als in een 
kleurensauna, de lichtkleuren in de 
pod te laten wisselen. Ook de mu-
ziek deed mij erg denken aan een 
sauna of bezinningsruimte. Timer 
zetten, dekentje over je heen, pod 
dichtdraaien en je even afsluiten 
voor de wereld, cq opladen voor 
wat komen gaat. Dat wil ik op 
kantoor ook wel.

Voetbal en meer
Ook voor voetbal was er aan-
dacht. Op het Vitesse-trainings-
veld werd druk gevoetbald en 
werden er technieken beoefend 
voor o.a. het hooghouden van de 
bal. Stervoetballers in spé, sommi-
ge nog wel heel klein, vermaakten 

Door Mireille Riesenbeck

Al weken was het op social media bijna niet te missen: de 

aankondigingen voor de grote open dag van een van onze 

‘buren’, het Nationaal Sportcentrum Papendal, of zoals ze 

sinds 2021 eigenlijk heten: TeamNL Centrum Papendal.  

Zaterdag 7 mei was het dan zover en reed ik, samen met mijn 

beste vriendin, naar Papendal voor ‘een kijkje in de keuken’.
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Muller Techniek Arnhem
Al meer dan 30 jaar beveiligingsspecialist
Gratis vrijblijvende o�erte

Inbraakwerende veiligheidssloten met SKG
keurmerk voor deuren, schuifpuien, ramen
en dakvensters.

Cilindertrekken, de nieuwe inbraakmethode!
Vervang uw cilinders voor de nieuwe serie, 
vanaf € 38,- p.st.
Buitenverlichting, met schemerschakelaar of
bewegingsmelder.

Alarmsystemen met automatische door-
melding naar bijvoorbeeld uw mobiele
telefoon.

Sleutel &
Slotenservice

Inbraak 
beveiliging

Bakenbergseweg 11-1
6814 MA Arnhem
Telefoon (026) 351 06 31
Email info@mtabeveiliging.nl

totaaltuin14_adv_schaarsbergen05-02DEF.indd   1 05-02-14   09:22

  Strolaan 25, 6816 PM Arnhem (06) 42 11 86 32
info@klusbedrijfvincentmandemaker.nl

website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Nieuwsbrief Dorpsraad
De nieuwsbrief van de Dorpsraad Schaarsbergen wordt 
regelmatig verstuurd. Meestal met informatie die niet kan 
wachten tot de Woeste Gronden. U kunt zich aanmel-
den via www.dorpsraadschaarsbergen.nl

zich prima met papa en/of mama 
langs de zijlijn. Maar de allerklein-
sten konden ook op een miniatuur 
crossfiets over een crossbaantje 
met hobbels. Overal op het terrein 
was er wel iets te ondernemen 
of te zien. Zo konden ook korfbal, 
volleybal, curling en handbiken, 
dat laatste kennen we natuurlijk 
van Paralympisch kampioen Jetze 
Plat, worden uitgeprobeerd. Maar 
er waren ook workshops Tai Chi, 
demonstraties Judo, kortom: teveel 
om op te noemen.

Atletiekbaan
Voor mij een verrassing was de 
aan het oog onttrokken atletiek-
baan. Deze ligt in een kuil en 
ondanks dat dit terrein grenst aan 
het hoofdterrein is het niet duide-
lijk zichtbaar omdat het meters 
lager ligt. Via een verscholen trap 

en rolbaan was hier onder andere 
een training van de heren atletiek-
selectie bij te wonen, waar later 
ook een meet en greet mee kon 
worden bijgewoond in het hotel.

Papendal van toen
Naast het Papendal van nu was er 
ook aandacht voor de geschiede-
nis van het complex. In de skybox, 
uitkijkend over het atletiekterrein, 
had men een expositie ingericht 
met stukken en fotoboeken uit 
het archief van Papendal. Hier 
o.a. de speech van de opening 
op 7 mei 1971 door HKH Prinses 
Beatrix, foto’s van het langlaufen 
dat in sneeuwperiodes veelvuldig 
gebeurde op het terrein en een fo-
toboek van de Olympische Spelen 
voor Gehandicapten (nu Para-
lympische Spelen) dat in 1980 op 
Papendal is gehouden. Erg leuk, 

want de haardracht en sportkle-
ding van toen vinden we nu hila-
risch, maar ook erg leerzaam.

BMX-baan
Op de terugweg naar de auto 
kwamen we nog langs de BMX-
baan, waar helaas geen demon-
straties werden gegeven. Wat een 
spectaculaire baan is dat zeg, mij 
niet gezien dat ik daar met een 
fietsje bovenaan de rand ga staan! 
Dat laat ik graag over aan de eer-
der in Woeste Gronden geportret-
teerde Merle van Benthem en de 
andere TeamNL professionals!

Al met al was 7 mei een mooie 
presentatie van het verscholen 
sportcomplex aan de rand van 
Schaarsbergens grondgebied. Op 
naar de volgende 50 jaar zou ik 
zeggen!
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OP DE (HOGE) VELUWE

Natuurherstel 
op de Veluwe
Door Projectteam Natuur op de Veluwe

Zoals u wellicht weet, werkt de provincie Gelderland  

samen met gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties aan natuurherstel 

op de Veluwe. Met als doel dat we kunnen blijven genieten van onze eeuwenoude bossen, 

uitgestrekte heide en zeldzame vogels en planten als de zwarte specht, grauwe klauwier en 

drijvende waterweegbree. Samen nemen we maatregelen om de natuur en biodiversiteit op 

de Veluwe te versterken en herstellen. Dit als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan 

Veluwe. Om zo een sterke en gezonde Veluwe te realiseren waarop we trots kunnen zijn.

Vijf herstelprogramma’s
De maatregelen worden uitgewerkt in vijf herstelpro- 
gramma’s. Het eerste herstelprogramma (het recreatie- 
zoneringsplan) is inmiddels in concept vastgesteld. 
De komende maanden worden de andere vier her-
stelprogramma’s voltooid. Deze gaan respectievelijk 
over de bossen, heide en stuifzanden, vennen & 
venen en beken.
In de herstelprogramma’s nemen we concrete, loca-
tiespecifieke maatregelen gericht op het tegengaan 
van de negatieve effecten van vermesting, verzuring 
door stikstof en op het oplossen van knelpunten door 
verstoring, versnippering en verdroging. Door deze 
herstelprogramma’s uit te voeren leveren we samen 
met de terreineigenaren een belangrijke bijdrage aan 
het herstel van onze bijzondere Veluwse natuur.

Informeren
Om u te informeren over het hoe en waarom en de 
stand van zaken hebben wij de factsheet Natuurher-
stel op de Veluwe gemaakt. In de factsheet vertellen 
we hoe we samen met grondeigenaren, terreinbehe-
rende organisaties, gemeenten en waterschappen 
werken aan het herstel van de natuur en biodiversiteit 
van de Veluwe. U vindt de factsheet op onze website. 
In de inhoudsopgave klikt u eenvoudig naar het onder-

werp waarover u meer wilt weten. Voor bewoners 
kan het interessant zijn te weten dat er hard gewerkt 
wordt om van de Veluwe weer een gebied te maken 
waar wonen, (agrarisch) ondernemen, recreëren en 
natuur goed samen gaan. U kunt deze factsheet uiter-
aard gebruiken om uw achterban te informeren.

Ook de komende tijd houden wij u graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen en dat doen we op de 
volgende manier:
Zo zorgen wij voor actuele informatie op onze 
website: www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe en 
versturen we tweemaandelijks de nieuwsbrief Na-
tuurherstel op de Veluwe.

Op 23, 28 en 30 juni houden wij drie inloopbijeenkom-
sten (Noord-, Midden- en Zuid-Veluwe) voor betrokke-
nen en belangstellenden. Deze zullen onder andere via 
advertenties in de huis-aan-huisbladen, de website en 
op social media bekend gemaakt worden. Ook na de 
zomer zullen we bijeenkomsten organiseren.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail of de 
factsheet, dan kunt u ons mailen:
natuuropdeveluwe@gelderland.nl.

    Tentjes in de hei 
       Onderzoek naar ef- 
       fecten van verzurings- 
bestrijdende maatregelen op de fauna
Door Joost Vogels – Stichting Bargerveen

Sinds het voorjaar van dit jaar staan ze 

weer in Het Nationale Park De Hoge Veluwe; 

kleine, donkere piramidevormige tentjes die 

bij elkaar op de heide geplaatst zijn. Je kunt 

ze vinden nabij het Bosje van Staf en bij de 

Wolfskuilen op het Deelense Veld. 

Deze tentjes zijn eigenlijk vallen, en staan in het 
landschap vanwege experimenten die sinds 2015 
zijn ingezet in droge en natte heide. Het doel van 
de experimenten is om na te gaan op welke manier 
overmatige bodemverzuring -het gevolg van lucht-
verontreiniging door zwavel en stikstof- het beste 
met maatregelen kan worden tegengegaan.

Toevoegen van kalk of steenmeel
Op elke testlocatie is experimenteel éénmalig ofwel 
een dosis kalk toegevoegd, ofwel een dosis steen-
meel (Biolit of Soilfeed). Steenmeel is een fijngemalen 
vulkanisch- of diepgesteente, wat mogelijk de bodem 
duurzaam kan herstellen. Dit is nodig omdat door de 
extreem toegenomen verzuring de afgelopen decen-
nia de mineralen in de bodem versneld zijn verweerd 
en uitgespoeld. Het idee is dat de mineralen in het 
steenmeel langzaam, gedurende een lange periode 
(20 -30 jaar) vrijkomen. En door een steenmeel te 
kiezen dat past bij de mineralen die uit de bodem 
verdwenen zijn, kan de bodem hersteld worden.

Op sommige testlocaties hebben we  helemaal niks 
toegevoegd. Door dit experiment meermaals te her-
halen, kunnen we vaststellen wat het effect van de 
verschillende methoden is op de zuurstatus van de bo-
dem, op de planten, op schimmels en op bodemleven.
 
Insecten vangen met tentjes
Ook willen we weten wat het effect is van de maat-
regelen op de bovengrondse fauna. Om dit goed te 
kunnen bepalen, zijn deze tentjes uitgezet; ze vangen 
alle kleine insecten die zich in de vegetatie ophou-
den, of als larve in de bodem leven en als volwas-
sen gevleugeld insect rond gaat vliegen. Door deze 
insecten vervolgens te tellen en ze onder te verdelen 
in verschillende groepen (planteneters, schimmeleters, 
predatoren) komen we meer te weten over het effect 
van de maatregelen op deze groepen.

Experimenten met steenmeel op grotere schaal
Naast deze kleinschalige experimenten wordt in Park 
De Hoge Veluwe ook op grotere schaal geëxperimen-
teerd met één van de genoemde steenmelen. Ver-
spreid over het Park zijn oppervlakken van 1 ha groot 
met Soilfeed behandeld. Ook dit onderzoek loopt al 
een tijdje en ook deze plekken worden de komende 
jaren weer intensief gevolgd. 

Het onderzoek met de tentjes wordt gefinancierd door 
het O+BN programma, gecoördineerd door de VBNE. 
Het grootschaliger onderzoek wordt gefinancierd 
door de Provincie Gelderland. 
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UITGELICHT

Top gravelbanen

Geen wachttijden

Tennisvrienden maken met tossen

Competitie (ruimte voor teams)  

Lage contributie en consumptieprijzen

Training van Brand Tennis

Tennisvereniging Schaarsbergen

Sfeer proeven? Bel voor een geschikt toss-
moment of een proeftraining naar 
Annemieke 06-13597071 of kijk op 

www.tennisverenigingschaarsbergen.nl

Stal Mansour  
ruim 50 jaar in  
Schaarsbergen!
Stal Mansour, waar vele generaties Arnhemmers hebben leren 

paardrijden, viert dit jaar feest, want op 1 maart jl. bestond de 

manege 50 jaar op de huidige locatie. In 1972 nam de familie 

Steijn haar intrek aan de Kemperbergerweg met de manege, 

die ze een paar jaar daarvoor waren gestart, aan de Strolaan. 

Door Hetty Mahieu

Van de Strolaan naar de 
Kemperbergerweg
De familie Steijn begon in 1969 met 
ongeveer 6 paarden een manege-
bedrijf aan de Strolaan, wat tegen-
woordig de Karmelitessenlaan heet. 
De gemeente wilde daar destijds 
huizen bouwen, dus moest de ma-
nege verhuizen. De gemeente zocht 
een geschikte plek en dat werd de 
huidige locatie. De eerste jaren werd 
de manege daar gedoogd en na een 
paar jaar werd de huisvesting gefor-
maliseerd en werd het terrein door 
de familie Steijn gepacht. Tot op de 
dag van vandaag is die verplichte 
verhuizing van 50 jaar geleden een 
zegen, want de mooie bosrijke om-
geving is natuurlijk fantastisch voor 
een manegebedrijf.

Huisvesting van de paarden
In de afgelopen 50 jaar is er natuur-
lijk veel veranderd. Zo is het aantal 
paarden ondertussen uitgebreid 
van 6 naar 50. Bijzonder aan Stal 
Mansour is dat ze het paardenwel-
zijn hoog in het vaandel hebben 

staan. Mede daarom hebben ze de 
afgelopen decennia veel geïnves-
teerd in het verbeteren van de huis-
vesting voor de paarden. Een paard 
is een kuddedier, dat in de natuur 
20 uur per etmaal beweegt. Onder-
tussen leven de paarden bij Stal 
Mansour ook in een groep, waar ze 
dag en nacht vrij kunnen bewegen. 
Dit heet een bewegings- of actief-
stal. De paarden krijgen eten op de 
chip in verschillende voerstations, 
zodat ze net als in de natuur kleine 
porties eten krijgen verdeeld over 
een etmaal. Ben je benieuwd hoe 
dat werkt? Je bent altijd welkom om 
een kijkje te komen nemen.

Meer dan een manege
Stal Mansour noemt zichzelf niet 
voor niets ‘meer dan een manege’. 
Natuurlijk vormen de manegeles-
sen het hart van het bedrijf, maar 
ze doen nog veel meer, we noe-
men een paar voorbeelden. Weke-
lijks komt er uit het hele land een 
groep mensen naar Stal Mansour 
voor verwerking van een opgelo-

pen trauma. Al meer dan 50 jaar 
lang doet Stal Mansour mee in de 
Sinterklaasoptocht van Arnhem. 
Meerdere paarden speelden mee 
in series en speelfilms. Het is de 
enige manege in Nederland die 
een trompetterkorps te paard 
heeft, die vele feesten en partijen 
opsieren. Natuurlijk is Stal Man-
sour ook actief in Schaarsbergen. 
Zo start en eindigt de avond 4- 
daagse altijd bij Stal Mansour en 
doen ze natuurlijk actief mee met 
Koningsdag en de kerstmarkt.

11 Juni feest
Dat 50-jarige jubileum wordt 
groot gevierd op 11 juni a.s. 
Iedereen die Stal Mansour een 
warm hart toedraagt, is van harte 
welkom. Overdag zijn er leuke 
activiteiten voor jong en oud, in de 
middag is er een reünie en recep-
tie, gevolgd door een diner en een 
enorm knalfeest, met als thema 
natuurlijk de jaren 70! Wil je erbij 
zijn? Houd social media in de ga-
ten om je aan te melden.



30  DK 219 • JUNI 2022 DK 219 JUNI 2022  31

NATUUR OP SCHAARSBERGEN

Waarmee maak  
jij de wilde bij blij?
Bij deze planten hebben  
inheemse bijen echt baat     Door Mireille Riesenbeck

Door Gea Wissels, Bestuursadviseur Bodem 

Misschien verrast dit u maar u woont in het grondwater-beschermingsgebied 
La Cabine! Het is één van de gebieden waar speciale aandacht wordt besteed 
aan de bescherming van het grondwater. We vragen u om ons hierbij te helpen. 

In heel Nederland, ook in uw 
huis, komt schoon drinkwater 
uit de kraan. 
Dat vinden we heel normaal. 
Maar dat is het niet! Onder uw 
voeten speelt zich een waar  
wonder af: van regenbui, via 
grondwater naar drinkwater. 
Hierover is een mooie animatie 
gemaakt, zie  
www.water-wonderen.nl 

Niet iedereen is zich ervan 
bewust in een grondwater-be-
schermingsgebied te wonen. 
U zou per ongeluk het grond-
water kunnen vervuilen. Het moet 
dan extra gezuiverd worden en 
dat zou het kraanwater duurder 
maken. 

Tips om het grondwater schoon 
te houden.
Het is fijn als u op de volgende 
dingen wilt letten:
• Was uw auto bij een wasstraat 

of tankstation. Het sop en het 
vuil wordt daar opgevangen en 
loopt niet de bodem in. 

• Autovloeistof verversen of 
bijvullen: doe dit op een vloei-
stofdichte vloer, zoals bij een 
tankstation, daar wordt het 
netjes afgevoerd. 

• Gebruik liever geen chloor in 
uw zwemwater. Laat zwem-
water met chloor niet in de tuin 
weglopen maar in het riool. 

• Gebruik zo min mogelijk be-
strijdingsmiddelen in de tuin, 
ook geen (natuur)azijn. 

Wist u dat?
• Arnhems kraanwater is van 

betere kwaliteit dan mine-
raalwater uit een fles van de 
supermarkt.  

• In Arnhem zijn twee grond-
waterbeschermingsgebieden: 
La Cabine en Ir. H. Sijmons. 

• La Cabine ligt grofweg tussen 
de Deelenseweg, Koningsweg 
en de Amsterdamseweg.

• Ir. H. Sijmons ligt in Arnhem-
Zuid, rondom Immerloopark.

• De gemeente Arnhem werkt 
mee aan de campagne water-
wonderen van de provincie 
Gelderland. U gaat hier de 
komende jaren nog veel meer 
van horen!

Bedankt voor uw medewerking!

Grondwaterbeschermingsgebied La Cabine

In veel winkels wordt het momen-
teel aangeboden: bloemenzaden-
mixen met titels als ‘blije bijen-
mix’, ‘wilde bloemenmix’, etc. Uit 
onderzoek van de Universiteit 
Wageningen in samenwerking 
met o.a. EIS Kenniscentrum Insec-
ten is gebleken dat deze bloemen 
inderdaad wel bijen aantrekken, 
maar dat juist van de ca. 360 
soorten Nederlandse bijen de 187 
soorten die op de rode lijst staan 
de voorkeur geven aan bloemen 
die meestal niet in deze commer-
ciële mixen zitten.

Gek genoeg is de soort waar ver-
reweg de meeste bijensoorten, 
zowel de beschermde als onbe-
schermde soorten, een bezoek 
aan brengen een soort die we 
allemaal in de tuin hebben. Alleen 
is het juist een soort die we niet 
willen, namelijk de Paardenbloem 
(Taraxacum congl.) Verder staan er  
nog in de top tien: de geelbloeiende 
rolklaver (Lotus corniculatus) ,de 
Akkerdistel (Cirsium arvense), 
slangenkruid (Echium vulgare), 
de witte en rode klaver (Trifolium 
repens/pratense), de blauwe 
Korenbloem (Centraurea cyanus), 
het Jacobskruiskruid (Jacobaea 
vulgaris) en het Zandblauwtje 

(Jasione montana). Deze laatste 
soort komt uit de familie van de 
klokjesbloemen, bekend van de 
blauw bloeiende Campanula. De 
top tien wordt afgesloten door 
de Rubus fruticosus. Oftewel: de 
braam. Welke gelukkig veelvuldig 
groeit in de bosranden van ons 
mooie Schaarsbergen.

De top 50 is overigens wel heel di-
vers. Deze bevat zowel éénjarige,  
overblijvende als meerjarige 
soorten. Eenjarige soorten zoals 
hierboven genoemd Zandblauwtje 
maar bijvoorbeeld ook Koolzaad 
(Brassica napus), Klein Streepzaad 
(Crepis capillaris) en Zwarte Mos-
terd (Brassica nigra). Overblijvende 
planten zoals Gewone Berenklauw 
(Heracleum sphondylium), Speen-
kruid (Ficaria verna) en diverse 
distel- en klaversoorten. En zoals 
de Braam ook meerjarige houtige 
planten zoals Sleedoorn (Prunus 
spinosa), wilgen (Salix sp.) en 
Struikheide (Calluna vulgaris). 
De laatste soort is overigens heel 
geschikt voor onze zand- 
gronden. Een mix 
van al deze soorten  
zorgt voor een goede  
voedselvoorziening tijdens  
het vliegseizoen van de bij.

En wat nu als je echt niet zit te 
wachten op een tuin vol paarden-
bloemen, klaver en distels maar 
toch wel bij- en insectenvriendelij-
ke mooie planten wilt die het goed 
doen op zandgrond? Dan kan je 
altijd kijken naar de soorten die 
niet op de lijst staan in de tabel op 
de volgende pagina.

Wilde rozemarijn (Rosmarinus officinalis)  lekker ruikend en lekker in de keuken

Wilde Marjolein (Origanum vulgare)  lekker ruikend en lekker in de keuken

Steentijm (Calamintha nepeta)   heeft een heerlijk geurend blad

Kattenkuid (Nepeta)    zowel voor bijen als voor katten onweerstaanbaar

Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)  de hoge bloemstengels trekken ook veel hommels

Koningskaars (Verbascum)   de hoge bloemstengels trekken ook veel hommels

Lupine (Lupinus)     voornamelijk de gewone blauwe lupine is voor bijen interessant

Wikke (Vicia)     plantje met paarse bloemen dat klimt in omliggende planten

Bijenbrood (Phacelia tanacetifolia)   blauwbloemige hoge soort

Amerikaanse Sering (Ceanothus thyrsiflorus) laagblijvende struik met vroegbloeiende paarsblauwe bloemen

Vlinderstruiken (Buddleja)    lekker geurend en erg geliefd onder bijen en hommels

Klimop (Hedera)     in bloei een enorme bijenmagneet

Bijenboom (Tetradium daniellii)   in bloei een enorme bijenmagneet

Linde (Tilia)     in bloei een enorme bijenmagneet

Meer weten over 
geschikte planten 
voor wilde bijen? Kijk dan op: 
www.wur.nl/nl/onderzoek-
resultaten/leerstoelgroepen/
omgevingswetenschappen/
plantenecologie-en-natuurbe-
heer-1/welke-planten-moet-
je-inzaaien-als-je-wilde-bij-
en-wilt-bevorderen.htm.
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VERENIGINGSNIEUWS

Vind je het ook leuk om samen muziek te maken? 
Vanaf 7 jaar geeft de vereniging groepslessen 
Algemene Muzikale Vorming (AMV). Kinderen leren 
spelenderwijs op de blokfluit hoe je noten moet lezen 
en ritme houdt. Vanaf 8 jaar kun je muziekles volgen 
op een instrument. Alle lessen worden gegeven door 
een gediplomeerd docent. Een instrument krijg je te 
leen van de vereniging. Bespeel je al een instrument 
en wil je samen in het jeugdorkest spelen, kom dan 
een keer kijken op onze repetitie op donderdagavond 
van 18.30 uur – 19.30 uur. Heb je interesse bel dan 
06-51065803 of mail jeugdeendracht@xs4all.nl 

Ben je al volwassen en bespeel je al een instrument 
dat in een fanfare thuishoort of heb je vroeger een 
instrument gespeeld, ook dan ben je van harte wel-
kom! Kom gerust een keer kijken op donderdagavond, 
onze repetitieavond duurt van 20.00 uur – 22.00 uur.

Informatie over onze vereniging is te vinden op de 
website www.eendrachtschaarsbergen.nl

Nieuws van  
Muziekvereniging 

Eendracht  
en JES! Arnhem

 
bij een kraam naar keuze  

op de eerste marktdag  
op 9 juni 2022

 
bij een kraam naar keuze  

op de eerste marktdag  
op 9 juni 2022

markt Schaarsbergen 
donderdag 9 juni 2022 
van 08:00 tot 14:00 
en elke volgende donderdag vanaf dan 
parkeerplaats sml/upward

Wanneer u onderstaande vouchers uitknipt en meeneemt naar de markt donderdag 9 juni kunt u 
proeven van de lekkere waar die daar aangeboden wordt.  
Veel plezier.

026 355 21 00

Uw huis verkopen in
Schaarsbergen?

Neem contact op voor een vrijblijvend
advies van een van onze wijkspecialisten!

wonen@bmvmakelaars.nl

Erwin Broersma

Marc Bakker

VERKOCHT

(advertentie)

Op zondagmiddag 3 april was het dan eindelijk zover: 
er werd weer een groots concert gegeven met als 
thema Vrijheid. Als eerste liet de AMV-groep aan een 
zaal vol publiek, waar natuurlijk ook trotse ouders en 
opa’s en oma’s zaten, horen wat ze allemaal hadden 
geleerd. Ook liet JES! Arnhem, ons jeugdorkest, zien 
en horen hoe leuk het is om samen muziek te maken. 
Daarna was het de beurt aan het grote orkest. Verha-
lenverteller Frans Limburg leidde het publiek door de 
middag. Samen met het cellistenduo Cellousy en het 
orkest werd het een indrukwekkende middag.

Wil je de muziekvereniging en JES! Arnhem ook 
horen? Dit kan tijdens de Openluchtkerkdienst in 
Schaarsbergen op zondagmorgen 26 juni. De vereni-
ging zal de dienst dan begeleiden. Houdt de website 
van Eendracht, www.eendrachtschaarsbergen.nl, in 
de gaten voor verdere optredens. Een nieuwtje is dat 
de muziekvereniging vanaf nu ook met een kleiner ge-
zelschap optreedt. Wellicht heb je ze op Koningsdag 
al gezien en gehoord.
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juni
• zaterdag 4 t/m ma. 6 juni: BuurNatuur (zie inzetje onderaan) burgerszoo.nl/activiteiten
• zaterdag 4 11-17 uur Hoge Veluwe markt hogeveluwe.nl/agenda
• donderdag  9 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen (opening) 
• zaterdag 11 Feest Stal Mansour www.mansour.nl
• woensdag 15 16 uur Kindercollege: Safari geheimen burgerszoo.nl/kindercollege
• woensdag 15 19.30 uur Avondlezing: Van holenleeuw tot leeuw nu burgerszoo.nl/avondlezing
• donderdag 16 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen 
• zaterdag  18 11-17 uur Hoge Veluwe markt hogeveluwe.nl/agenda
• donderdag 23 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• donderdag 23 Inloopbijeenkomst Natuurherstel Veluwe natuuropdeveluwe@gelderland.nl
• zondag        26 10 uur Openluchtkerkdienst met Eendracht en JES! dorpskerkschaarsbergen.nl
• dinsdag 28 + donderdag 30 Inloopbijeenkomst Natuurherstel Veluwe natuuropdeveluwe@gelderland.nl
• donderdag 30 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen  

juli
• donderdag 7 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• donderdag 14 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• zaterdag 16 11-17 uur Hoge Veluwe markt hogeveluwe.nl/agenda
• donderdag 21 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• zaterdag 23 t/m 31 juli Safari Musical (zie inzetje onderaan) burgerszoo.nl/safarimusical
• donderdag 28 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen

augustus
• maandag 1 t/m 28 augustus Safari Musical burgerszoo.nl/safarimusical
• donderdag 4 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• zaterdag 6 11-17 uur Hoge Veluwe markt hogeveluwe.nl/agenda
• donderdag 11 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• donderdag 18 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen
• zaterdag 20 11-17 uur Hoge Veluwe markt hogeveluwe.nl/agenda
• donderdag 25 8-14 uur Weekmarkt Schaarsbergen

Agenda

Afvalkalender
Het jaaroverzicht voor het ophalen van afval van 
groen, rest en PMD is te vinden op de site van de 
Gemeente Arnhem: www.arnhem.nl via de zoek-op-
dracht ‘afvalkalender’, u wordt dan doorgelinkt naar 
de website van proZero.
De rolcontainers worden met een grijparm opge-
pakt en geleegd. Zet de bak dus op straat met de 
wielen aan de straatkant. De blauwe rolcontainer 
(papierafval) wordt met hulp van vrijwilligers van 
muziekvereniging ‘Eendracht’ geleegd.  

Gemeente Arnhem
Voor al uw vragen of klachten over de openbare ruimte, 
kunt u dagelijks bellen met telefoonnummer 0900-1809.
Of stuur een bericht via www.arnhem.nl/melding. 
Het voordeel hiervan is dat u van de voortgang van uw 
melding per e-mail op de hoogte wordt gehouden.

Wijkagent
De wijkagent voor Schaarsbergen is Tim Heil. Hij is 
te bereiken via tim.heil@gelderland-midden.politie.nl 
of telefonisch: 0900-8844

Uw buurt groener maken?
www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbe-
heer/uw_buurt_groener_maken

Wijkteam Arnhem 
Noord-West
Voor persoonlijke ondersteuning of advies, bijvoor-
beeld bij opvoeding, huisvesting, zorgen om inkomen of
psychische problemen neem je contact op met het wijk-
team: tel. 088-226 00 00 of www.wijkteamsarnhem.nl.

Team Leefomgeving  
Noord-West
Gemeente Arnhem werkt met teams leefomgeving. 
Voor Schaarsbergen is Team Leefomgeving Noord-West 
het aanspreekpunt met wijkmanager Franka Boudewijn. 
Dit team gaat graag met bewoners in gesprek over 
thema’s en ambities die spelen in een wijk. 
Team Leefomgeving Noord-West  is te bereiken via: 
noord-west@leefomgevingarnhem.nl en telefonisch 
026-3774841 (algemene zaken, Patricia Vleeming). 
De wijkmanager Franka Boudewijn is bereikbaar via 
franka.boudewijn@arnhem.nl en 026-3773501.

Cultuurmakelaar
Een cultuurmakelaar bemiddelt, ondersteunt en ontwik-
kelt initiatieven op het gebied van taal, kunst en erfgoed. 
De cultuurmakelaar voor Arnhem Noord-West is Mieke 
Hendrikse. U kunt haar benaderen met vragen, wensen 
en ambities op het gebied van kunst, taal en erfgoed. 
Contact: mieke.hendrikse@rozet.nl of 06 41059318

Bij de hand

Gat in de weg?
Kapotte straatlantaarn? 
Knelpunten in de openbare ruimte kunt u snel en  
simpel melden via Fixi. Fixi is een landelijk platform. 
Ook de gemeente Arnhem maakt er gebruik van.
Geef bij melding de locatie aan en voeg waar  

mogelijk een foto bij. Zo krijgt de gemeente de 
exacte locatie door en kan gericht actie worden 
ondernomen. Iedereen die iets meldt, wordt op de 
hoogte gehouden van de afhandeling. 
Voor meldingen: ga naar www.fixi.nl of download  
de Fixi-app in de App Store of Google Playstore.  
Het werkt snel, makkelijk en effectief!

BuurNatuur
Van 4 t/m 6 juni komen regionale natuur-
organisaties, zoals o.a. Arnhem Zoemt!, 
IVN en KNNV vertellen over de inheemse 
planten en dieren. Er zijn informatiestands, 
(kinder)activiteiten en leuke lezingen! 

De Safari Musical
Deze zomer van 23 juli t/m 28 
augustus: Dagelijks voorstellingen.
Meer info op de website!



Ontdek Koninklijke Burgers’ Zoo 
met een abonnement

 Met een abonnement op Burgers’ Zoo kunt u extra genieten. Zo ontvangt u 
vier keer per jaar ons magazine ZieZoo en het kindermagazine Kids & Zoo. Daar- 
naast kunt u gratis naar evenementen en lezingen in Burgers’ Zoo. Met een 
abonnement krijgt u ook nog eens korting op de entree van andere dierenparken 
en het Openluchtmuseum. De kosten van een abonnement heeft u al na drie
bezoeken terugverdiend.

Kijk voor meer informatie op 
www.burgerszoo.nl/abonnement
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